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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

petunjuk, berkat dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan kasus dengan judul Asuhan Keperawatan pada klien dengan Ulkus 

Diabetikum. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Ners pada Program Pendidikan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul. 

 

Laporan ini dapat diselesaikan karena tidak lepas dari kerja sama, bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Bersama ini perkenankan penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Dr. Aprilita Rina Yanti EFF, M. Biomed, APT, selaku Dekan Fakultas Ilmu-

ilmu kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta 

2. Dr. Widaningsih S.Kp.,M.Kep, selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Esa Unggul Jakarta 

3. Antia.,S.Kp.,M.Kep, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyelesaian laporan ini. 

4. Ns. Dewi Mulyani Sagala, S.Kep, selaku pembimbing lapangan (CI) di Lantai 

VI Bedah RSPAD Gatot Soebroto atas bimbingan dan arahan dalam 

penyelesaian laporan ini. 

5. Ns. Melda Elvarida., S.Kep selaku penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan untuk perbaikan laporan ini. 
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6. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Universitas Esa Unggul 

7. Orang tua, suami, anak dan keluarga besar tercinta atas dukungan dan doanya. 

8. Teman-teman sejawat di Lantai VI Bedah RSPAD Gatot Soebroto yang telah 

membantu secara ikhlas dalam memperoleh informasi data. 

9. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Ners 

Angkatan VIII Universitas Esa Unggul atas dukungan dan motivasinya. 

 

Penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki bahwa laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada 

Tuhan yang Maha Esa kita kembalikan semua urusan dan semoga laporan kasus 

ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak dan bernilai 

ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa 

 

 

Jakarta,      Februari 2018 

 

 

Marlita Emelia Paliyama, S.Kep 

 

  

  




