
KATA PENGANTAR 

 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan 

judul  “Analisis studi kasus Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

pencernaan : kanker kolorektal post operasi diinstansi rawat inap ruang mawar 2 

RS. Kanker dharmais jakarta”.  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir Mata Ajaran Keperawatan 

Komprehensif pada Jurusan Program Studi Keperawatan Fakultas ilmu Kesehatan Esa 

Unggul. 

 

Dalam penyelesaian laporan ini peneliti memperoleh bimbingan dan pengarahan dari 

berbagai pihak dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu peneliti 

mengucapkan terima kasih sebesar–sebasnya, terutama kepada yang terhormat :  

1. Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya. 

2. Ayah dan bunda yang senantiasa memberikan semangat moril, materil dan do’a 

dalam pencapaian prestasi bagi penulis. 

3. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Nesti Sinaga, S.Kp, M.Kep selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Yuliati, S.Kp, M.M selaku  dosen pembimbing yang telah banyak 

meluapkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyelesaian KTI ini. 
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6. Ibu Ns. Sulanjani, S.Kep selaku pembimbing lapangan yang telah banyak 

meluapkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyelesaian KTI ini. 

7. Segenap Dosen dan staf Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Universitas  Esa Unggul. 

8. Teman-teman Mahasiswa Keperawatan yang ikut membantu terselesaikannya 

penulisan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah terlibat 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan 

karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif untuk di kemudian hari. 

 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga kita semua selalu dalam 

karunia Tuhan YME demi kemajuan bersama. 

 

Jakarta,  September  2014 

 

 

Eko Prasetyo Wibowo 
Penulis 
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