
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 “PENINGKATAN 

PENGETAHUAN TENTANGPENGELOLAAN NYERI TERHADAP PERUBAHAN 

SKALANYERI PADA PASIEN POST OPERASI SECTIO CAESARIA DI RUANG VVIP 

BOUGENVILLE RUMAH SAKIT PELNI TAHUN 2017”. Penulis membuat proposal skripsi 

ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Keperawatan Jurusan 

Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa penulisan proposal 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. Dr. Arief Kusuma, AP., MBA., selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Dr. Aprilita Rinayanti, M.Biomed, APT., selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Unviersitas Esa Unggul 

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

Esa Unggul 

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

Esa Unggul serta selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sabar bijaksana 

serta penuh sifat keibuan. 

5. Antia,S.Kep.,M.Kep sebagai pembimbing skripsi yang telah membimbing, terimakasih atas 

segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis  

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. Ayah dan ibunda tercinta  yang selalu memberikan bantuan perhatian, support dan doa agar 

peneliti mampu menyelesaikan Pendidikan. 



8. 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 proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya 

kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan 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, November 2017 

Penulis 

 

Ucu Juarsih 

 

 

 


