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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH, Tuhan semesta alam, atas nikmat 

yang telah berikan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Profesi Ners Prodi Ners pada jurusan Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Saya menyadari tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan 

laporan tugas akhir ini, oleh karenanya saya mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Warjidin Alianto, S.KM., M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Tanjung Karang. 

2. Gustop Amatiria, S.Kp., M.Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik 

Kesehatan Tanjung Karang dan selaku pembimbing pendamping yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing serta memberikan 

saran-saran untuk pembuatan laporan tugas akhir ini. 

3. Dr. Anita, M.Kep., Sp.Mat Selaku Ketua Prodi Profesi Ners Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. 

4. Anita Puri, S.Kp.,MM, selaku pembimbing utama yang telah menyediakan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran-saran 

untuk pembuatan laporan tugas akhir ini. 

5. Pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang telah membantu dalam 

penelitian saya. 

Akhir kata, semoga ALLAH membalas segala kebaikan semua pihak yang 

telah membantu dengan kebaikan yang banyak. Semoga laporan tugas akhir ini 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan. 

Bandar Lampung, Juli 2021 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha 

Agung dan Maha Tinggi. Alhamdulillah atas banyaknya nikmat yang telah 

Engkau berikan, atas segala keberkahan dan karunia-Nya, sehingga hamba-Mu ini 

mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga keberhasilan ini menjadi 

satu langkah awal untuk masa depanku. Dalam persembahan ini, kepada pihak-

pihak yang selalu mendampingi, izinkan saya untuk mengucapkan : 

1. Terimakasih Ibu dan Bapak, orangtuaku tercinta yang selalu mendukung dan 

mendoakan akan kesuksesan saya, serta memberikan limpahan kasih sayang 

yang luar biasa dan doa yang tiada henti kepada saya. Terimakasih juga 

kepada kakak dan adikku yang selalu memberi semangat dalam setiap 

langkahku. 

2. Terimakasih ibu Anita Puri, S.Kp., M.M dan bapak Gustop Amatiria, S.Kp., 

M.Kes sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk membimbing saya dan seluruh dosen keperawatan 

Poltekkes Tanjungkarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

luar biasa serta motivasi yang selalu menginspirasi saya. 

3. Terimakasih Kepada Ketua Prodi Ners Jurusan Keperawatan yaitu Dr. 

Anita.,Ns., M.Kep., Sp.Mat, karena sudah sangat memberikan perhatian dan 

dukungan yang yang luar biasa kepada kami mahasiswa profesi Ners 

Keperawatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Terimakasih untuk teman-teman Profesi Ners keperawatan, yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi kepada saya hingga saya sampai disini, 

mendengarkan dan memberi saran yang baik kepada saya. Terima kasih berkat 

kalian perjalanan  studiku  menjadi pengalaman yang indah bagi hidup saya. 

5. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang meskipun telah berjarak jauh 

tetap mendoakan dan memberi semangat saya serta mendengarkan setiap 

keluh kesah saya.  

Saya menyadari bahwa hasil karya laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan 

pengetahuan bagi para pembacanya. 

 


