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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Pasien Hipertensi 

Terhadap Pencegahan Komplikasi” dapat selesai tepat pada waktunya. . 

 

Karya tulis ilmiah ini disusun dan diajukan untuk menyelesaikan Program 

Studi Diploma 3 Keperawatan Bandung Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Bandung. Karya Tulis Ilmiah ini disusun dengan usaha peneliti serta 

dapat diselesaikan dengan baik karena doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih 

yang setulusnya kepada: 

 

1. Bapak Dr. Ir. Osman Syarif, MKM selaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Kementrian Kesehatan Bandung. 

 
2. Bapak Dr. H. Asep Setiawan, SKp. M. Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan 

Politeknik Kementrian Kesehatan Bandung yang selalu memberikan semangat 

kepada penulis. 

 
3. Ibu Ai Rokhayati, S.Pd, S.Kep.Ners, M.kep selaku Pembimbing Karya Tulis 

Ilmiah yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan kesabaran dalam 

membimbing penulis. 

 
4. Ibu Yulida, S.Kep, Ns, M, Kes., selaku ketua penguji yang telah memberikan 

masukan serta saran untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
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5. Ibu Dr. Hj. Tri Hapsari Retno A, SKp. M. Kes selaku anggota penguji yang 

telah memberikan masukan serta saran untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini. 

 
6. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Jurusan Keperawatan Bandung 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. 

 
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan doa 

yang tiada henti. 

 
8. Rekan-rekan seperjuangan kelas 3C mahasiswa D3 Jurusan Keperawatan 

Bandung Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung yang selalu 

memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 
Karya Tulis Ilmiah ini disusun dari berbagai sumber dan disajikan dengan 

 

bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan agar penulis dalam membuat Karya 

Tulis Ilmiah penelitian ini dapat tersampaikan. Disadari sepenuhnya bahwa Karya 

Tulis Ilmiah penelitian ini masih jauh dari sempurna, akan besar manfaatnya bila 

pembaca berkenan memberi saran dan kritik yang akan penulis gunakan untuk 

memperbaiki pembuatan Karya Tulis Ilmiah penelitian dimasa yang akan datang. 

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kasih dan berkat yang 

berlimpah atas segala sesuatu yang telah dikerjakan penulis dalam pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin. 

 
Bandung, Mei 2020 
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