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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat 

sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan studi kasus ini. Penulisan 

laporan studi kasus ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Ners pada Progam Studi Profesi Ners Universitas Esa Unggul. 

 

Saya menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam rangka menyusun laporan studi 

kasus ini tidak terlepas dari bantuan baik bantuan moril maupun material dan 

bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan laporan studi kasus ini. Oleh 

karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M. Biomed, Apt, selaku Dekan Fakultas Ilmu-

Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

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

Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Yuliati, S.Kp., MM., M.Kep, selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran disela-sela kesibukannya untuk 

membimbing saya dalam penyusunan laporan studi kasus ini, semoga bimbingan 

yang telah ibu berikan dalam penyusunan laporan studi kasus ini bernilai Ibadah 

di Sisi Allah SWT. 

4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Esa Unggul. 

5. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan 

izin melakukan praktik klinik mata ajar komprehensif ini di rumah sakit tersebut 

dalam rangka memperoleh data. 

6. Bapak Jaenudin Saputra, S.Kep., M.Kep. selaku pembimbing di Unit Gawat 

Darurat RSUD Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan arahan dan 
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bimbingannya saat melakukan praktik klinik  dan penyusunan laporan ini di 

Rumah Sakit. 

7. Kedua orang tua saya yang tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan, serta 

memberikan dukungan untuk anak-anaknya. 

8. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan, serta membantu saya dalam 

menyelesaikan penulisan laporan studi kasus ini. 

9. Rekan-rekan Program Studi Profesi Ners Universitas Esa Unggul tahun angkatan 

2017, selaku rekan seperjuangan dalam masa perkuliahan yang telah banyak 

membantu dan mendukung saya. 

 

Saya sangat menyadari penulisan laporan studi kasus ini tidak lepas dari kesalahan 

atau kekurangan, oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-

besarnya. Kritik dan saran yang membangun untuk penulisan laporan studi kasus ini 

akan diterima dengan senang hati.  

 

Saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan penulisan laporan studi kasus ini. Semoga penulisan 

laporan studi kasus ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya Ilmu 

Keperawatan. 
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