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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya 

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH TINDAKAN RESTRAIN TERHADAP TANDA- TANDA 

MENCEDERAI DIRI, ORANG LAIN DAN LINGKUNGAN PADA PASIEN 

PERILAKU KEKERASAN DIRUANG GADUH GELISAH RUMAH 

SAKITJIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA TAHUN 2017”. Penulis 

membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul. Penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada 

bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan 

ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Dr. Arief Kusuma, AP., MBA., selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Ibu Dr. Aprilita Rinayanti, M.Biomed, Apt., selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Unviersitas Esa Unggul 

3. Ibu Yuliati, S.Kp., MM., M.Kep selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Unviersitas Esa Unggul 

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

Keperawatan Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Diah Sukaesti, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J., selaku pembimbing yang 

senantiasa membimbing dengan sabar dan bijaksana. 

6. Seluruh Dosen dan Staff  Program Studi Ilmu Keperawatan dan Fakultas Ilmu-

ilmu Kesehatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Bapak ku tersayang Narwin YS dan mamak ku tersayang Sumartini yang telah 

memaksa dan membiayai untuk melanjutkan program studi ini serta selalu 

memberikan doa. 
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8. Suami ku terkasih Irhamsyah yang senantiasa menjadi tempat curahan hati sampai 

luapan emosi. Walaupun ayah sering reseh tetapi ibu tetep sayang ayah. 

9. Anak-anak ku tersayang mas M.Nur Wahid dan ade M.Ghibran Syaputra yang 

yang sudah di surga. Ibu kangen kalian, semoga kita bisa berkumpul suatu saat 

nanti ya nak. 

10. Kakak ku Wahyu Darmawan serta keluarga yang telah memberikan support dan 

bantuannya baik moril maupun materil. 

11. Kakak ku Juni Darmawanti serta keluarga dan adik ku Lestari WS yang telah 

memberikan dukungan support dan terkadang membantu mengerjakan tugas-tugas 

kuliah. 

12. Sahabat-sahabat ku tersayang Riszka Setyawati dan Dermawati Siagian, maaf kita 

jadi jarang ketemu. 

13. Teman-teman Program Keperawatan Kelas Pararel angkatan 2016, yang telah 

bersama-sama berjuang sampai pada titik ini, semoga kita semua bisa menjemput 

kesuksessan bersama-sama melalui langkah S1 ini. 

14. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan 

membalas semua amal kebaikan mereka.  

Penulis menyadari bahwa  skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya 

kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala saran yang membangun 

akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin. 

 

Jakarta, 28 Febuari 2018 

 

Peneliti, 

Sri Wahyu Prasetiyo 

 


