
Lampiran 1 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Ismi Hildayani 

Nim   : 20130660053 

Progam Studi  : D3 Keperawatan 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Kesehatan 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive Royalti 

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Postpartum dengan Masalah Ketidakefektifan Pemberian ASI di Ruang 

Bersalin Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya. 

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalty bebas non-ekslusif 

ini, Program Studi D3 Keperawatan FIK UMSurabaya berhak menyimpan, mengalih 

media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat 

dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya 

sebagai penulis dan atau dengan pembimbing saya sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat : Surabaya 

Pada tanggal : 09 agustus 2016 

        Yang Menyatakan,  

 

 

 

(Ismi Hildayani) 
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LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. 

Responden 

Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya  

Sebagai persyaratan tugas akhir program studi D3 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, saya akan melakukan penelitian tentang “Asuhan 

Keperawatan pada Ny.N dengan masalah keperawatan ketidakefektifan pemberian 

ASI di ruang Nifas Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kejadian Ketidakefektifan Pemberian ASI, untuk 

keperluan tersebut saya memohon kesediaan ibu untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini. Kami mengharapkan tanggapan atau jawaban yang ibu berikan sesuai 

yang terjadi pada ibu sendiri dan tanpa dipengaruhi orang lain. Kami menjamin 

kerahasiaan ibu. Informasi yang ibu berikan diperlukan untuk pengembangan ilmu di 

bidang kesehatan dan tidak depergunakan untuk maksud lain, partisipasi ibu dalam 

penelitian penelitian ini bersifat bebas dan tanpa sanksi apapun. 

Demikian permohonan ini saya buat, atas kerjasama dan partisipasinya saya 

ucapkan terima kasih. 

Surabaya, 21 Juni 2016 

 

Peneliti, 

Ismi Hildayani 

20130660053 
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