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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukurs panjatkan atas kehadirat  Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkatdan limpah-Nya sehingga penulis dapat menyelsaikan laporan studi kasus ini 

bejudul “ Asuhan Keperawatan Pada Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) Di 

Ruang Paviliun Darmawan Lantai 3 RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat” yang 

merupakan salah satu syarat menyelsaikan program profesi ners Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan studi kasus ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh kareena itu, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahasa masukan bagi penulis. 

Penulis menyadari pula dalam penyusunan laporan studi kasus ini, penulis banyak 

mendapatkan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada ibu Ns. Ratna Dewi., S.Kep., M.Kep dan Ns. Pudji wiyanti.,S.Kep. 

yang senantiasa  tidak bosan-bosannya mengarahkan penulis untuk mencapai 

perencanaan penyusunan studi kasus yang maksimal sehingga laporan studi kasus 

ini dapat terselsaikan. 

Adapun pihak-pihak yang tidak luput dari ungkapan terima kasih penulis yaitu : 

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

Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

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

Universitas Esa Unggul. 

3. Ns. Ratna Dewi, S.Kep., M.Kep dan Ns. Puji Wiyanti., s.Kep sebagai 

pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 

memberikan naishat, arahan, dan petunjuk bahkan dukungan yang sangat 

membangun dalam penyusunan laporan studi kasus ini hingga selsai 

4. Kepada kedua orang tua saya, terimakasih teruntuk ibu dan bapak (Saira dan 

Tuminem) suami dan sodara saya andrianto dan lia maesaroh yang saya 

cintaidan saya sayangi atas segala pengorbanan dan doa yang selalu ada 
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untuk saya, serta dukungan yang tiada henti yang selama ini. Kepada RS, 

Keperesidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat khususnya ruangan 

Paviliun Darmawan Lantai 3, sehingga studi kasus ini berjalan dengan baik. 

5. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberi dukungan, semangat dan 

doa dalam pembuatan karya ilmiah ini 

6. Penulis menyadari bahwa penyususnan laporan studi kasus ini masih 

banyak terdapat kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan, saran dan kritik positif dalam rangka 

kesempurnaan laporan. 

 

 

Jakarta, Agustus 2018 

 

Eka Utami 
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