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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan dan Rahmat-

Nya sehingga penulis  dapat menyelesaikan laporan studi kasus ini berjudul “ Asuhan 

Keperawatan Pada Pasien Cancer Ovarium Dengan Intervensi SEFT (Spiritual 

Emotion Freedom Thecnique di Ruang Bougenville Lantai 1 Rumah Sakit Pelni 

Jakarta Tahun 2019 “. Yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan program 
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yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahan masukan sebagai penulis. 
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tambahan ilmunya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.  
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5. Melani Gustina, STr.Keb selaku pembimbing II yang telah bersedia menyediakan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini. 

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

Kesehatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala 

ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Kepada pihak Rumah Sakit PELNI Jakarta khususnya ruang new bougenville lantai 

1, yang telah membantu penulis dalam mempermudah menyelesaikan karya tulis ini 

sehingga penyusunan karya tullis ilmiah ini berjalan dengan lancar. 

8. Kedua orangtuaku bapak dan ibu ku yang sangat aku cintai yang selalu memberikan 

dukungan baik moril dan materil serta doa yang tiada pernah berhenti.sehingga karya 

tulis ilmiah ini terselesaikan dengan baik. 

9. Semua sahabat-sahabatku dan teman-temanku Profesi X Program Studi Ners  

Keperawatan Universitas Esa Unggul yang aku sayangi, yang telah Bersama-sama 

berjuang sampai pada titik ini, terimakasih telah menjadi keluarga yang luar biasa 

dalam perjalanan hidup saya, semoga kita semua bisa menjemput kesuksesan melalui 

langkah Profesi Ners ini. 

10. Semua pihak yang telah mendukung karya tulis ilmiah ini, yang tidak dapat penulis 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan kara tulis 
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penyusunan karya tulis ilmiah yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan 

terimakasih dan berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan berhasil guna bagi 

Pendidikan kita di masa kini dan yang akan datang. 
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