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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

karunia Nya semata sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan studi kasus 

dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN DIABETES MELLITUS     

DI RUANG CEMPAKA RS PELNI  JAKARTA“.

Penyusunan studi kasus ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan 

pada Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Jurusan Profesi Ners. 

Penyusunan studi kasus ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima 

kasih kepada :

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

Jakarta. 

2. Nesti Sinaga, S.Kp, M.Kep, Kepala Jurusan Program Studi Profesi Ners Fakultas 

Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta, sekaligus sebagai   

pembimbing materi dalam penyusunan studi kasus ini.

3.  Sularni, Skep, Ns, selaku pembimbing klinik di ruang Cempaka RS PELNI 

Jakarta

4.  DR.dr.Fathema Djan Rachmat, SpB, BTKV(K), MHkes selaku Direktur Rumah 

sakit Pelni yang telah memberikan kesempatan, serta dukungan baik materiil 

maupun spirituil, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsil ini.

5.  Neneng Yuliawati, S.Kp, selaku KaBid Keperawatan di Rumah Sakit Pelni.

6. Seluruh Staf Dosen Keperawatan yang telah mengajar di Universitas Esa 

Unggul.
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7. Orang tua yang sangat saya hormati, atas dukungan baik materiil maupun 

spirituil serta do’a restu serta cinta kasihnya yang selalu menyertai.

8. Suami dan anak-anak tercinta, yang selalu setia mendampingi dengan penuh 

kesabaran, memberikan semangat dan dukungan, do’a yang tulus serta 

pengertian yang tak ternilai harganya. 

9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan spririt, motivasi dan saling 

bahu membahu memberikan saran dan masukan yang tak terhingga.

10. Serta kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian studi kasus 

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari apa yang disampaikan dalam studi kasus ini masih jauh dari 

sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bertujuan 

untuk perbaikan studi kasus ini. Penulis berharap semoga studi kasus ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,  September 2014

 Lili Maeliah, S.Kep


