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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

taufik dan hidayahnya serta Sholawat dan salam untuk Rosullullah SAW.  Atas 

rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk 

berusaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Zero Balance dan Kalibrasi Terhadap Akurasi Tekanan Darah 

Secara Invasif Pada Pasien Paska CABG di ICU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 

Darah Harapan Kita Jakarta”. Laporan penelitian ini disusun sebagai salah syarat 

untuk menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan 

jurusan Keperawatan universitas Esa Unggul. 
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ini, yaitu kepada: 
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serta  kemanfaatan ilmu yang akan dicatat sebagai amal baik dan akan senantiasa 

mendatangkan kebajikan bagi diri sendiri dan orang lain. 

4. Pihak RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. 

5. Kepala ruang dan teman-teman di ruang  ICU RS Jantung dan Pembuluh Darah 

Harapan Kita Jakarta yang telah membantu kelancaran dalam pengumpulan data. 

6. Istriku, Marliana Yunita yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan 

penelitian ini. Tak lupa terima kasih untuk anakku Satria Rafif Zamzami, yang 

merupakan motivator mungil terindah yang tak  henti memberikan semangat 

kepada penulis. Keihlasan dan kebesaran hatinya senantiasa menumbuhkan 

semangat dukungan yang sangat berarti bagi penulis. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam pembuatan skripsi sampai dengan terselesaikanya skripsi ini. 

 

Saran dan kritik dari berbagai pihak yang bertujuan untuk perbaikan laporan ini akan 

senantiasa penulis terima dan pertimbangkan. Peneliti berharap dapat mewujudkan 

penelitian ini secara nyata dan mendapatkan manfaat dari semua proses yang telah 

dan akan dilaksanakan. 
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