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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dannikmat-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ 

Hubungan kualitas pelayanan perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di 
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Keperawatan Universitas Esa Unggul Jakarta. 
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baik moril maupun material. 
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5. Suamiku(Ade Sutriawan) serta anakku tercinta (Fiona Fazila Adelis), yang 

selalu memberikan semangat, motivasi, kekuatan pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kakakku - kakakku terima kasih atas dukungan hingga penulis menjadi lebih 

termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Segenap para dosen dan seluruh staf program Ilmu Keperawatan Universitas Esa 

Unggul yang turut membentu dalam proses pembuatan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen penguji skripsi yang telah memberikan penilaian kepada penulis 

sebagai hasil penyelesaian studi di Universitas Esa Unggul. 

9. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan saran, kritik, dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal di sisi AllahSWT. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam 

menunjangperkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi yang membacanya. 
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