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BAB. IV
TEKNIK PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI/KTI

A. ATURAN UMUM
1. Bahan 

Proposal dan bahan skripsi/KTI dibuat diatas kertas HVS (80 gram) 
warna putih, diketik dengan tinta hitam dan dijilid rapi. Untuk 
proposal dijilid dengan soft cover dan untuk skripsi dijilid dengan 
hard cover, warna disesuaikan dengan warna program studi masing-
masing.

2. Ukuran Proposal dan Skripsi/KTI
Proposal dan skrikpsi/KTI dibuat dengan ukuran kertas kuarto (12 x 
28,5 cm).

3. Tata Cara Pengetikan Proposal dan Skripsi/KTI
Pengetikan dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:
a) Jenis huruf

1) Huruf Times New Roman ukuran 12
2) Huruf miring atau garis bawah dipakai untuk kata yang 

belum baku dalam bahasa Indonesia.
b) Jarak Baris

Jarak baris dibuat 2 spasi, kecuali kutipan langsung, daftar 
(tabel,gambar,, lampiran), dan keterangan gambar, intisari dan 
daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah.

c) Batas Tepi
Bata tepi ditentukan dengan batas tepi kiri 4 cm, atas 4 cm. 
bawah dan tepi kanan masing-masing 3 cm.

d) Judul Bab, Sub Judul, Anak Sub Judul dan Sub Anak Judul
1) Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua 

dan diatur supaya simetris ditengah-tengah dan dicetak tebal, 
dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.

2) Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah, semua kata 
dimulai dengan huruf besar (kapital) kecuali kata 
penghubung dan kata depan, dan semua dicetak tebal, tanpa 
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diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul 
diketik mulai dengan alinea baru

3) Anak sub judul diketik mulai dari batas dicetak tebal, tepi kiri 
dan diberi garis bawah atau  dicetak tebal, tetapi hanya huruf 
pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan 
titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan 
alinea baru.

4) Sub anak judul ditulis masuk (tab 1.0 cm), tidak diikuti 
dengan titik dan diberi garis bawah atau dicetak tebal. 
Kalimat yang menyusul kemudian, diketik kebelakang dalam 
satu baris dengan anak sub judul.

e) Penomoran halaman, gambar, dan tabel
1) Mulai dari halaman pertama, sesudah sampul depan sampai 

dengan daftar lampiran (proposal) dan abstract (Skripsi/KTI), 
halaman diberi nomor urut dengan angka Romawi kecil (I, ii, 
iii,dst).

2) Mulai Bab I sampai dengan halaman daftar pustaka diberi 
nomor urut dengan angka Arab (1,2,3 dst).

3) Nomor halaman ditempatkan di sebelah tengah bawah untuk 
awal bab dan selanjutnya pada bagian kanan bawah.

4) Nomor halaman diketik dengan jarak 1,5 cm dari bawah.
5) Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka Romawi 

besar.
6) Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab.
7) Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, 

reaksi kimia, dan lain-lainnya, ditulis ditulis dengan angka 
Arab di dalam tanda kurung () dan ditempatkan di dekat batas 
tepi kanan.

8) Lampiran tidak diberi nomor halaman tetapi diberi nomor 
lampiran dengan huruf Romawi besar_dan judul lampiran 
pada tepi kiri atas.
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f) Bilangan dan Satuan
1) Bilangan diketik dengan angka, kecuali bilangan, lambing, 

atau rumus kimiawi pada permulaan kalimat harus dieja, 
misalnya sepuluh ekor tikus.

2) Bilangan decimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik 
misalnya berat plak gigi 25,5 mg.

3) Satuan ditanyakan dengan singkatan resminya tanpa titik 
dibelakangnya, misalnya, m,g,kg,cal.

g) Penulisan Kata yang Tidak Termasuk Bahasa Indonesia
Kata-kata asing, kata-kata dari bahasa Daerah dan semua kata 
yang bukan dari bahasa Indonesia harus dicetak miring (italic). 
Misalnya : et al.,sundulen, mottled enamel.

h) Penulisan singkatan kata-kata asing.
Dalam penulisan karena keterbatasan tempat atau suatu 
pertimbangan lain kadang-kadang diperlukan menyingkat kata. 
Penyingkatan kata-kata asing sesuai dengan aturan yang sudah 
baku, misalnya: logaritma disingkat log.

i) Lain-lain
1) Bab dan pokok isi harus menggunakan halaman baru
2) Pengetikan tidak boleh bolak balik
3) Kesalahan dibentuk sebelum skripsi dijilid
4) Kalimat pertama setiap alinea diketik mulai tab 1 cm.

4. Bahasa
a) Bahasa yang dipakai

Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
yang baku dan benar (ada objek dan predikat), agar lebih 
sempurna ditambahkan dengan objek dan keterangan.

b) Bentuk Kalimat
Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau 
orang kedua (saya, kita, engkau dan lain-lain), tetapi dibuat 
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berbentuk pasif. Penyajian ucapak terima kasih pada prakata, 
kata saya diganti penulis.

c) Istilah
1) Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau sudah di 

Indonesiakan.
2) Istilah asing ditulis miring atau diberi garis bawah.

d) Kesalahan yang sering terjadi
1) Kata penghubung, seperti, sehingga, dan, sedangkan, tidak 

boleh untuk memulai suatu kata.
2) Kata depan misalnya pada, sering dipakai pada tempatnya, 

misalnya diletakkan didepan subyek (akan merusak susunan 
kalimat)

3) Kata dimana dan dari, sering kurang tepat pekamaiannya, 
seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Dalam 
bahasa Indonesia  bentuk yang demikian tidak baku dan tidak 
boleh digunakan.

4) Awalan ke dan di harus dibedakan sebagai awalan kata kerja 
atau kata depan (ked an di untuk kata depan harus dipisahkan 
dari kata dasarnya).

5) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

5. Jumlah Skripsi/KTI
Pada dasarnya jumlah yang ditentukan adalah lima (5) buah (kecuali 
ada lembaga di luar STIKES Mega Rezky Makassar yang 
memerlukannya) masing-masing sebauh untuk:
a) Perpustakaan
b) Penulis
c) Pembimbing Utama
d) Pembimbing Pendamping
e) Bagian

Permohonan skripsi/KTI dari lembaga yang memerlukan, harus 
mengajukan permohonan kepada STIKES Mega Rezky Makassar.
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B. ATURAN KHUSUS
1. Cara Penulisan Referensi di dalam Naskah (SITASI)

Sitasi ditulis dengan cara menuliskan nama penulis dan tahun 
terbitan (didalam kurung) setelah penulisan kalimat yang disitasi. 
Nama penulis yang terdiri dari 2 kata atau lebih hanya disebutkan 
nama akhirnya saja. Penulis yang lebih dari 2 orang yang 
dicantumkan hanya nama penulis pertama dan diikuti dengan dkk.
Gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan dalam penulisan.
a. Nama pengarang yang disitasi dapat ditulis dipermulaan, 

ditengah atau di akhir kalimat.
1) Nama pengarang ditulis pada permulaan kalimat.

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan 
nama akhir saja, kalau lebih dari 2 orang hanya nama akhir 
penulis pertama yang dicantumkan dan diikuti dengan dkk
atau et al.
Contoh:
 Menurut Khosman (2006), anak-anak yang banyak 

mengkonsumsi makanan jajanan perutnya akan merasa 
kenyang karena padatnya kalori yang masuk kedalam 
tubuhnya. Sementara gizi seperti protein, Vitamin dan 
mineral masih sangat kurang.

 Menurut Harper et. Al. (1986). Factor-faktor yang sangat 
mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah 
produksi dan ketersediaan pangan.

 Muhilal dan Damayanti (2006) menyatakan bahwa tanpa 
sarapan pada siang hari persediaan glukosa menurun 
sehingga anak kekurangan energy yang dibutuhkan otak 
untuk dapat berkonsentrasi.

2) Nama Pengarang ditulis di dalam atau di tengan kalimat.
Contoh:
 The effects of alcohol on the ability to drive. Smith 

(1991) showed that the reaction times of participating 
drivers were adversely affected by as little as twelve 
aunce can of beer
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 Pendapat ini sesuai dengan laporan hasil penelitian Finn 
(1994) yang menyatakan bahwa erupsi gigi desidui pada 
anak perempuan lebih dahulu dari pada anak laki-laki.

3) Nama Pengarang ditulis pada akhir kalimat
Contoh:
 Nursing informatics (NI) is aspecialty that has slowly 

gained recognition in the  health care system over the hast 
30 years (Hannah, Hanunell and Nagle. 2006)

b. Nama Pengarang lebih dari dua
Kalau nama pengarang lebih dari dua, cukup dicantumkan nama 
pengarang pertama saja, disertai dengan kata et al. atau dkk. Kata 
et al.. adalah singkatan dari et alii, yang dapat diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia sebagai dan kawan-kawan (dkk).
Contoh:
 Bermain sendiri adalah cara alamiah bagi anak dalam 

mengungkapkan konflik dalam dirinya yang tidak disadari. 
(Wholey and Wong. 1991).

 Menurut Meisel dkk (1996) bensin dapat dibuat dari 
methanol
Dalam contoh tersebut yang membuat tulisan berjumlah 4 
orang yaitu: Meisel, S.L… McCullough. J.P… Leckthaler. 
C.H.. dan Weisz.. P.B.

c. Satu Sitasi, lebih dari satu karangan
Satu kalimat sitasi yang merupakan suatu rangkuman yang 
mengandung satu pengertian tetapi dari berbagai nara sumber 
yang menguraikan hal yang sama, jika dikutik lebih dari satu 
nara sumber, maka diantara setiap nama pengarang beserta 
tahunnya, diberi tanda titik koma (;). Misalnya : Kondisi 
malnutrisi pada anak akan mempengaruhi kecepatan erupsi gigi 
dan …… (Finn. 1994; Mc Donald. 1994).
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d. Sitasi dari sitasi
Hal ini boleh dilakukan asalkan dalam keadaan terpaksa atau 
darurat (misalnya: publikasi dari pernyataan yang ditulis tidak 
ketemukan).
Hal ini harus ada izin dari pembimbing.
Contoh:
 Menurut Hardy (1989) di dalam buku karangan McDonald 

(1994) bahwa erupsi gizi desidui dipengaruhi oleh masukan 
zat gizi. Kalimat  ini dapat ditulis dengan cara : Erupsi gigi 
desidui dipengaruhi oleh masukan zat gizi (Hardy, 1989 cit. 
McDonald. 1990), berarti bahwa penulis tidak membaca buku 
asli karangan Hardy (1989).

e. Sitasi dari Situs Internet.
Situs internet yang tidak tercantum tahunnya, maka tahun yang 
dicantumkan adalah tanggal, bulan, dan tahun saat menyitasi.

2. Cara Pembuatan Tabel
Tabel merupakan susunan informasi berupa angka-angka, kata-kata 
atau kalimat-kalimat pendek atau singkat yang diatur ke dalam 
kolom dan baris. Maksud pembuatan tabel adalah untuk meringkas 
berbagai keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber dan 
meringkas  hasil penelitian, sehingga pembaca akan lebih sering 
memahami hasil penelitian.
Tabel ditempatkan di antara kalimat-kalimat yang membahas tabel 
itu sendiri dan tabel diletakkan dekat sekali dengan pengantar tabel, 
agar lebih komunikatif dalam membacanya. Antara kalimat sebelum 
dan sesudah tabel harus diberi jarak. 

Tabel dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Judul tabel (daftar) ditempat diatas tabel (daftar), tanpa diakhiri 

dengan tanda titik.
2) Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang 

terlalu panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu 
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halaman panjang. Halaman lanjutan tabel (daftar), diberi nomor 
table (daftar) dengan angka Arab dan kata lanjutan tanpa judul.

3) Kolom-kolom didalam tabel diberi nama dan diberi garis vertical 
agar pemisahan antara kolom yang satu dengan yang lainnya 
cukup tegas.

4) Bila tabel (daftar) lebih besar dari ukuran lebar kertas sehingga 
harus dibuat arah memanjang dari kertas, maka bagian tabel 
harus diletakkan disebelah kiri kertas.

5) Garis batas dibuat di atas dan di bawah tabel (daftar) agar 
terpisah dari uraian pokok dalam naskah (umumnya 3 spasi).

6) Tabel (daftar) diketik simetris.
7) Tabel (daftar) yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, 

ditempatkan pada lampiran.
8) Keterangan tabel ditulis dibagian bawah tabel.

3. Cara pembuatan gambar, grafik, dan foto.
Gambar, grafik, foto dan sejenisnya diberi nomor urut tersendiri 
dengan angka arab. Semua gambar dan sejenisnya disebut sebagai 
gambar (artinya tidak dibedakan) dan diberi nomor urut (Misalnya: 
Gambar2, dan seterusnya). Pembuatan gambar pada dasarnya 
memperhatikan hal-hal berikut:
a) Gambar tidak boleh dipenggal,
b) Keterangan gambar dapat pula dituliskan pada tempat-tempat 

yang kosong didalam gambar atau di bagian bawah gambar. 
Keterangan  gambar jangan ditulis pada halaman lain.

c) Gambar yang dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka 
bagian atas gambar diletakkan disebelah kiri kertas.

d) Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan sewajarnya 
(jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk).

e) Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk 
mengadakan intrapolasi atau ekstrapolasi.

f) Letak gambar harus diatus simetris.
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4. Penulisan pengarang dalam pustaka.
Semua penulis harus dicantumkan namanya di dalam daftar pustaka. 
Sumber pustaka yang ditulis oleh sebuah lembaga, bukan seseorang, 
maka lembaga tersebut dianggap sebagai penulis. Pustaka yang 
berasal dari suatu sumber yang nama pengarangnya tidak 
dicantumkan, maka pada bagian yang seharusnya dicantumkan nama 
pengarang, diganti dengan kata anoning adalah sebagai berikut:
a) Nama penulis lebih dari satu suku kata.

Nama penulis yang terdiri dari 2 kata atau lebih, secara 
penulisannya ialah nama akhir diikuti dengan tanda koma, 
singkatan nama depan tengah dan seterusnya.
Contoh:
1) Michael Laudruf ditulis : Laudruf.M.
2) Donald Firgerald Othmer ditulis : Othmer.D.F.

b) Nama dengan garis penghubung.
Nama penulis yang dalam sumber aslinya ditulis dengan garis 
penghubung diantara dua suku kata, maka keduanya dianggap 
sebagai satu suku kata, tidak boleh dibalik.

c) Nama yang diikuti dengan singkatan
Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan 
itu menjadi satu dengan suku kata  yang ada di depannya.
Contoh:
1) Mawardi A.L., ditulis Mawardi A.L.
2) William D. Ross Jr. ditulis Ross Jr.W.D.

5. Penulisan Daftar Pustaka
Sumber pustaka berupa buku teks, monograf, majalah ilmiah/jurnal 
ilmiah, makalah seminar, laporan penelitian , website dan lain-lain, 
ditulis di dalam daftar pustaka dengan cara yang berbeda-beda.
a) Pustaka yang berasal dari buku.

Pustaka yang berasal dari buku teks pada prinsipnya ditulis 
dengan urutan nama penulis, tahun terbitan, judul buku, edisi, 
penerbit, kota penerbit dan halaman. Judul buku di cetak miring, 
Kota penerbit ditulis hanya satu (yang pertama disebut)
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1) Buku yang ditulis oleh satu orang penulis Lehner. T.. 1992. 
Immunology of Oral Diseases, 3rd ed. Blackwell Scientific
Publication Oxford, p.11-12. Ini berarti.
Nama penulis : T. Lehner
Tahun terbitan : 1992
Judul Buku : Immunology of Oral Diseases.
Edisi : ke-3

2) Buku yang ditulis oleh 2 orang penulis
Marsh,P.,and Martin,M.V.,2000., Oral Microbiology, 4th ed., 
Wrigth Publ.,Ocford, p35-37.

3) Buku yang ditullis oleh 2 orang penulis
Craig.R.G.,Powers, J.M.,and Wataha, J.C.,2000, Dental 
Materials Properties and Manipulation, 7th ed.,Mosby Inc.,St. 
Louis, p.209-220

b) Pustaka dari suatu abstract atau intisari
Pustaka yang berasal dari abstract atau intisari, dalam daftar 
pustaka perlu dinyatakan dengan mencantumkan kata Abstract 
atau intisari di dalam tanda kurung.
Contoh:
Almqist.J.O.,and Cunningham.D.C.,1986 Semen traits of beef 
full ejaculated frequently. J.Anim., Sci.25:916 (Abstr).

c) Lembaga sebagai penulis
World Health Organization. 1991 Oral Health Surveys, Basic 
Methods, Geneva.p.17-21.

d) Pustaka dari sumber yang tidak diketahui pengarangnya.
Sumber pustaka yang nama pengarangnya tidak dicantumkan, 
maka nama pengarang ditulis anonym.
Contoh:
Anonim, 2005, Buku Statistik Kesehatan, Direktorat Kesehatan 
Departemen, Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta,h, 15.

e) Buku yang ditulis beberapa penulis dengan editor.
1) Craig, R.G.,Powers.J.M.,(ed), 2002. Restorative dental 

materials, 11th ed.,Moby Inc.,Londong,p.89.
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2) Levin.R.J.,1984, Absorption from the alimentary trcat. In: 
Physiology and Biochemistry of the Domestic. Fowl,BM 
(ed), Vol.5, Academic Press. London.p.102.

f) Pustaka dari bab di dalam buku
Vessel.B.S.,1980, Gene environment Interaction ini Drug 
Metabolism ini Clinical Pharmacology and Therapeutics, in 
Turner, p. (ed).): Clinical Pharmatology and Therapeutics. 
Mcamillan Publishing Co., London. P.63-69.
Ini berarti: Turner. P. Melakukan editing dari beberapa karangan 
dalam satu buku dengan judul : Clinical Pharmatology and 
Theraeutics. Sedang Vessel. B.S. adalah salah satu pengarang 
yang karangannya dikutif oleh Tonner.P Yang terdapat pada 
halaman 63-69.

6. Cara Penulisan Lampiran
Lampiran dalam penulisan proposal maupun skripsi sangat 
diperlukan unttuk disajikan atau didokumentasikan secara leluasa. 
Lampiran kadang-kadang diperlukan untuk menjalaskan prosedur 
laboratorium, klinik, kuesioner, skema, denah, dan surat ijin, jika 
materi ini disajikan dalam batang tubuh akan mengganggu 
kelancaran dalam membaca atau memahami proposal atau skripsi.
Format penulisan lampiran adalah bebas, tidak ada aturan dalam 
format, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing materi.
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BAB. V
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Margin

Tempat pencantuman nomor halaman

                                    4 cm          1,5.cm

            4 cm

6

5

3

Lampiran : 2 Contoh Halaman Judul
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMIJAT TRADISIONAL
DENGAN METODE PEMAHAMAN ANATOMI TUBUH

Keterangan Logo

Lebar : 5 cm

Panjang : 7 cm

Bagian Kiri : 8 cm

Bagian Kanan :7 cm

NAMA  : …………………………….

NIM :……………………………..

PROGRAM STUDI…………………………………….

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  MEGA REZKY

MAKASSAR
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Lampiran: 3 Contoh Halaman Judul dengan Spesifikasi

PENINGKATAN KETERAMPILAN PEMIJAT TRADISIONAL
DENGAN METODE PEMAHAMAN ANATOMI TUBUH

Keterangan Logo

Lebar : 5 cm

Panjang : 7 cm

Bagian Kiri : 8 cm

Bagian Kanan : 7 cm

Skripsi / Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana S1/D3*) Bidang Ilmu………………….

NAMA :……………………………………..

NIM :……………………………………..

PROGRAM STUD ……………………………..
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEGA REZKY 

MAKASSAR 2013
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Lampiran : 4 Contoh Halaman Pernyataan Bukan Karya Plagiat

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :…………………………………………………

NIM : …………………………………………………

Program Studi : …………………………………………………

Judul Skripsi/KTI : …………………………………………………

  …………………………………………………

  …………………………………………………

Menyatakan bahwa Skripsi/KTI ini adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. 

Apabila di dalam Skripsi/KTI ini ternyata dietmukan unsure plagiat, maka saya siap 

mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut

Makassar,…………………

…………………

Ttd

(Nama Mahasiswa)

Lampiran : 5 Contoh Halaman Persetujuan

Materai
6000
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LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ……………………………………………………..

NIM : …………………………………………………….

Program Studi : …………………………………………………….

Judul Skripsi.KTI : …………………………………………………….

Disetujui  oleh:

Pembimbing I
TTD

(Nama Terang)
Tanggal:………………..

Pembimbing II
TTD

(Nama Terang)
Tanggal:………………..

Ketua Program Studi
TTD

(Nama Terang)
Tanggal:………………..

Ketua STIKes Mega Rezky Makassar
TTD

(Nama Terang)
Tanggal:………………..
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Lampiran 6: Contoh Abstrak

ABSTRAK

2 spasi

Nama

_______ Skripsi Karya Tulis Ilmiah

   Judul

1,5 spasi

Pembangunan dalam bidang kesehatan telah meningkatkan taraf 

kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai indicator keberhasilan pembangunan dibidang 

kesehatan dapat dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi (IMR) dan 

peningkatan umur harapan hidup. Oleh karena meningkatnya warga lanjut usia maka 

diperlukan perhatian khusus karena ketidakmampuannya dalam menjalani 

kehidupannya.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial memberikan 

penyantunan kepada usia lanjut terutama orang lanjut usia yang tinggal di panti. 

Penyantunan kepada usia lanjut dalam panti jompo salah satunya adalah pelayanan 

kesehatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan lansia 

terhadap pelayanan kesehatan di Panti Abdi Dharma Asih Binjai pada tahun 2010. 

Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan studi potong 
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lintang. Sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang. Penelitian ini dilakukan 

dari Mei sampai Juli 2010. Penelitian dilakukan secara wawancara dengan 

berpanduan kuesioner.

Hasil menunjukkan bahwa dari 100 responden 64 responden (64%) puas 

dengan pelayanan yang disediakan dan 36 responden (36%) kurang puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat 

kepada Departemen Kesehatan, petugas panti dan peneliti sendir serta diharapkan 

dapat membantu untuk peneliti yang akan dating.

Kata Kunci: Lansia pelayanan kesehatan tingkat kepuasan.


