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Alhamdullilahirrabbil‘alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang memberikan 

kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 

berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet besi di Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat 

tahun 2013”  

penyusun penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis menggucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, mendorong, dan 

memberi masukan yang sangat berarti, kesabaran, kritikan, ketelitian, kesungguhan 

dan kerendahan hati sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
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4. Yana Zahara, S.Kp,M.Kep selaku penguji I yang telah memberikan masukan, 

saran. 

5. Luky Dwiantoro, S.Kp,M.Kep selaku penguji II yang telah memberikan 

masukan, saran.s 
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6. Seluruh dosen Dan Staf  Program Study Ilmu Keperawatan Universitas Esa 

unggul yang telah memberikan ilmunya dan bimbingan selama menjalani 

perkuliahan. 

7. Kepala bagian Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang telah 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. 

8. Kepada orang tuaku tercinta yang telah memberikan doa, dukungan serta 

kasih sayangnya selama ini baik secara moril maupun materil. 

9. Kepada kakak dan adik tersayang yang telah memberikan support dan 

pengarahan dalam menyusun dan membuat skripsi. 

10. Serta teman-teman dan Pihak –pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu dalam kesempatan ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata penulis 

mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berhasil 

guna bagi pendidikan kita di masa kini dan yang akan datang. 
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