
vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa, karena berkat rahmad 

dan karuniaNya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan 

proposal penelitian dengan judul “ Hubungan Motivasi Perawat dengan 

Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit Patria IKKT “. 

Penyusunan laporan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan kelulusan pada Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan 

Jurusan Ilmu Keperawatan. Penyusunan laporan proposal ini dapat terlaksana dengan 

baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Idrus Jus’at Ph.D, Dekan Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan Universitas Esa 

Unggul,  Jakarta.  

2. Ns.Mira Asmirajanti,SKp.M.Kep, Kepala Jurusan Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta.  

3. Ns. Dorkas Kristianawati, SKep.M.Biomed, selaku dosen pembimbing 

4. Yana Zahara, SKp,M.Kep, selaku dosen penguji  

5. M. Irhas Said, SKep, MKep, selaku dosen penguji  

6. drg. Moeryono Aladin, S.IP, SH, MM, selaku Kepala Rumah Sakit  Patria IKKT   

7. Ibunda dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan 

doa 

8. Suami tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa 
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9. Sahabat terbaikku Santi dan Aan Handoko yang senantiasa meluangkan waktu 

dan pikiran untuk membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini  

10. Teman – teman satu angkatan yang selalu memberikan motivasi, dukungan, 

semangat, canda dan tawa 

11. Teman – teman RS Patria IKKT khususnya kamar operasi 

12. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah 

membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 

laporan penelitian ini.  

Walaupun demikian dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari skripsi ini 

masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga laporan 

penelitian ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan 

bermanfaat bagi kita semua, khusunya ilmu keperawatan.  

 

Jakarta, 5 Maret 2013 

 

       Peneliti  

 

      

 

 


