
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala 

berkah kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Pemberian Buah Kurma pada Ibu Hamil terhadap 

Onset Laktasi di PMB Wilayah Kerja Puskesmas Segalamider Kota Bandar 

Lampung Tahun 2021” untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

program pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Tanjung 

Karang. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

agar skripsi ini terselesaikan dengan hasil sebaik mungkin, namun penulis menyadari, 

masih banyak kekurangan di banyak hal sehingga penulis masih butuh banyak 

bimbingan, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Warjidin Aliyanto, SKM., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung 

Karang. 

2. Dr. Sudarmi, S.Pd., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kebidanan Tanjung Karang. 

3. Yeyen Putriana, S.SiT., M.Keb selaku Ketua Program Studi STR Kebidanan 

Tanjung Karang dan selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan 

memberikan saran-saran perbaikan untuk skripsi ini. 

4. Ranny Septiani, S.ST., M.Keb selaku Pembimbing Pendamping yang telah 

membimbing dan memberikan saran-saran perbaikan untuk skripsi ini. 

5. Marlina, SST., M.Kes selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk 

menguji dan memberikan saran-saran perbaikan untuk skripsi ini. 

6. Seluruh Staf dan Dosen Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan 

Kebidanan yang telah memberi dukungan dan bantuan selama penyusunan 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Bandar Lampung, Juni 2021 

Penulis 
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Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
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Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi 

yang berjudul: 

“Pengaruh Pemberian Buah Kurma pada Ibu Hamil terhadap Onset Laktasi di PMB 

Wilayah Kerja Puskesmas Segalamider Kota Bandar Lampung”. 

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat maka saya akan 

menerima sanksi yang telah ditetapkan. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, 
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MOTTO 

 

“ Be patient.Indeed the promise of Allah is truth” 

“Your life is in your control. Own it.” 
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PERSEMBAHAN 

 

     Puji syukur kupanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas karunia yang telah 

dilimpahkan kepadaku dan juga kedua orangtua ku yang telah berusaha membesarkan 

dan mendidiku hingga akhir studiku. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk : 

1. Ayah dan Ibu ku Edy Yusuf (alm) dan Dahlena Nurcahyani. Terimakasih sudah 

membimbingku, menyangiku, dan selalu berkorban melakukan yang terbaik 

untuk ku putri kalian satu-satunya, terimakasih selalu mendukungku dalam setiap 

proses perjalanan hidupku. Ayah, Ibu inilah hadiah kecil yang dapat aku 

persembahkan untuk kalian, hadiah kecil ini tidak akan pernah dapat membalas 

kebaikan dan ketulusan kalian kepada putri kecilmu ini, hanya Allah Swt yang 

dapat membalas kebaikan dan ketulusan kalian. Aku sayang kalian. 

2. Nenek, Abang, sepupuku, dan seluruh keluarga, terutama M. Eriansyah yang 

telah banyak memberikan bantuan dan dukungan yang selalu mengantarku 

berkeliling mencari rumah responden, terimakasih atas kebaikan dan perhatian 

yang telah diberikan padaku, semoga kita semua senantiasa ada dalam ridho 

Allah Swt. 

3. Ibu Yeyen Putriana, S.SiT., M.Keb selaku pembimbing utama, terimakasih sudah 

banyak meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing saya dan 

memberikan saran serta masukan terbaik untuk saya dari awal sampai tugas akhir 

ini selesai. 
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4. Ibu Ranny Septiani,SST., M.Keb selaku pembimbing kedua, terimakasih sudah 

dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta masukan terbaik kepada 

saya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Ibu Marlina,SST., M.Kes, selaku ketua penguji skripsi saya, terimakasih sudah 

memberikan saran dan masukan terbaik kepada saya sehingga skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 

6. Terimakasih untuk seluruh dosen kebidanan atas semua ilmu selama 4 tahun ini 

telah memberikan banyak pembelajaran, berbagi suka dan duka dalam menjalani 

perkuliahan ini dan mohon maaf apabila banyak kesalahan selama menjadi 

mahasiswa bapak ibu dosen sekalian. 

7. Kepada Viona Rahma terimakasih telah dengan sabar untuk membantu dan 

mengajarkan ku mengenai pengolahan data dan telah memberikan semangat serta 

motivasi selama penyusunan skripsi ini. 

8. Teman dekatku Fauzan Firoza, terimakasih untuk selalu memberikan semangat, 

masukan, motivasi, dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama 

penyusunan skripsi ini. 

9. Kepada sahabat-sahabatku di perkuliahan dan di SMA, terimakasih atas 

dorongan, semagat, dan selalu mendengarkan keluh kesah selama penyusunan 

skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan Sarjana Terapan Kebidanan 17 yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat. See You On Top.  

 


