
SANWACANA 

 

 

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan 

sripsi ini. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

SAW yang kita harapkan syafaatnya. Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PREVALENSI DISFUNGSI SEKSUAL PADA 

IBU-IBU PENGGUNA KONTRASEPSI IMPLANT DI KELURAHAN 

SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN 

LAMPUNG TENGAH TAHUN 2013”  ini disusun sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Program 

Studi Pendidikan Dokter Universitas Lampung. 

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, 

dorongan, saran, bimbingan, kritik dan doa dari berbagai pihak, maka dengan 

segenap kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 

1.    Bapak Dr. Sutyarso, M. Biomed selaku Dekan Fakultas Kedokteran   

   Universitas Lampung; 

2.   Bapak dr. Muhartono, Sp.PA selaku Pembantu Dekan 1, Universitas  

   Lampung; 

 3.   Trimakasih untuk semua guruku di Fakultas Kedokteran yang telah  

   mengantar saya sampai kepada tahap ini,semoga ilmu yang engkau  

   berikan menjadi bekal hidup  kepada adinda untuk menjadi yang lebih  

   baik di masa depan dan akhir hayat,amien ya rob. 



4.   Trima Kasih yang paling indah kepada Suami saya tercinta ROMA  

   RULI NAINGGOLAN atas semua ke indahan hidup yang engkau  

   berikan kepada adek,semoga hidup kita berdua hanya bisa di pisahkan  

   oleh maut,amien ya Allah 

   Dan anak-anakku Tersayang R.Bintang Nainggolan dan Kafayah Asha  

   Nainggolan di mana pada saat penulis menulis skripsi ini penuh   

  dengan tantangan karena anak-anak penulis ada yang menangis dan   

  ada yang minta buat susu tapi itulah yang jadi penyemangat buat    

  penulis untuk cepat menyelesaikan study,trimakasih sayang doakan  

  mama untuk menjadi mama terbaik untuk kalian,amien ya Allah 

5.   Trima Kasih yang sedalam-dalamnya buat Umakku Tercinta,Gahara  

   Pohan atas limpahan doa dan kasih sayang yang tiada akhir dan segala  

   pengorbanan selama ini yang tiada henti-hentinya kepada adinda dan  

   juga kepada Ayahanda Amran Hasibuan atas segala pengorbanan dan  

   kerja kerasnya demi membawa kebahagiaan kepada kehidupan  

   adinda,love you Ma, love you Pa Never Stop Loving Me. 

5.   Trima Kasih yang paling manis untukmu Namboruku Yusnar    

      Pulungan, spd dan Amangboruku Robinson Nainggolan SH atas semua   

      limpahan kasih sayang yang tak terucapkan untuk semuanya,tanpa  

      kalian mungkin mimpi indah ini tidak akan terwujud seindah ini, Love   

      You Full 

6.   Trima Kasih kepada abang-abangku tercinta Hendri Gunawan  

   Hasibuan, Anwar Abadi Hasibuan, Rahmad Syah Hasibuan,  

   Muhammad Yamin Hasibuan, Ahmad Wadudu Hasibuan, Abdul   

       Majid Hasibuan.atas segala doa dan limpahan kasih sayangnya kepada  

       adikmu yang bandel ini,trimakasih abang-abangku…. 

7.   Trimakasih tercinta kepada adik-adikku Riko Julius Ramona  

  Nainggolan,Rika Yuliana Nainggolan,Ridho Rahmad Nainggolan,atas  



    kasih sayang dan cintanya 

8.    Seluruh kelaurga Besar NAINGGOLAN  dan PULUNGAN semoga  

    kalian bangga kepadaku. 

9.    Seluruh angkatan 2008 trimakasih untuk canda dan tawanya 

10.  Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah  

       membantu dan menyumbangkan pemikiranya dalm pembuatan skripsi  

       ini. 

 

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan,akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, amien. 

 

 

 

Bandar lampung, januari 2014 

Penulis  

 

 

 

Tri Agustina Dewi Roma 

 

 

 

 


