
KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan 

judul “Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Muskuloskletal  Pada Pasien Post Op 

Fraktur Ekstermitas Bawah Di Ruang Perawatan Lantai 5 RSPAD Gatot Soebroto 

Jakarta Pusat 2018 ”. Penulisan karya tulis ilmiah  ini merupakan salah satu persyaratan 

kelulusan dari program Studi Keperawatan tahap Profesi Ners, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul Jakarta guna memperoleh gelar Ners.  

 

Dalam penulisan kasus ini penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak 

kepada semua pihak yang telah memberikan, dorongan dan membantu penulis 

menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini, khususnya kepada : 

1. Kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat bersama staf jajaran yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan praktik klinik guna 

penulisan laporan studi. 

2. Ibu Dr. Aprillita Rina Yanti, Eff, M. Biomed, Apt, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada 

penulis untuk belajar di fakultas ini. 

3. Ibu Dr. Widaningsih, S.Kp., M.Kep selaku Ketua Program Studi Keperawatan 

Universitas Esa Unggul yang telah mengizinkan serta memberi kesempatan untuk 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

4. Ibu Antia., S.Kp., M.Kep selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama ini, juga motivasi, 

masukan dan koreksi sehingga laporan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. 

5. Ns. Sutarjo.S.Kep, selaku kepala ruangan perawatan bedah lantai 5 yang juga 

merupakan pembimbing 2 Klinik di RSPAD Gatot Soebroto yang sudah membimbing 

sehingga penulisan karya tulis ilmiah dapat terselesaikan. 

6. Ns. Ira R., S.Kep., MNSc(EM) selaku penguji dan pemberi masukan pada karya tulis 

ini. 



7. Seluruh Dosen Program Studi Ners Tahap Profesi yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama praktik klinik hingga pada penyusunan laporan karya tulis 

ilmiah. 

8. Seluruh pasien yang rela menjadi responden penulisan. Terimakasih atas kerjasama 

yang baik dalam partisipasinya menjalani program perawatan yang telah ditentukan. 

9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Setiaman Harefa dan Irawati Harefa yang 

telah memberikan banyak dukungan baik dari segi material, moril, dan doa selama 

menyelesaikan pendidikan Ners di Universitas Esa Unggul dan kedua adik saya tercinta 

Elman Harefa, Ance Harefa yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis selama 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan karya tulis ilmiah masih 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

berbagai masukan, kritik, dan saran yang membangun guna kesempurnaan laporan 

karya tulis ilmiah . Semoga laporan karya tulis ilmiah dapat bermanfaat bagi semua 

pihak.  
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