
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal karya tulis ilmiah 

ini yang berjudul “Gambaran Ketidakberdayaan dan Berduka Pada Pasien Gagal Ginjal 

Kronik Yang Menjalani Hemodialisa Di RS PMI Kota Bogor” Proposal karya tulis ilmiah ini 

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Karya Tulis Ilmiah di Program Studi 

Keperawatan Bogor Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. 

Dalam penyusunan Proposal karya tulis ilmiah ini peneliti tidak lepas dari berbagai 

hambatan serta kesulitan. Namun atas bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Proposal ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

peneliti ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

: 

1. Dr. Atik Khodikoh M.Kep, Sp. Mat selaku Ketua Program Studi Keperawatan Bogor 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. 

2. Ibu Nieniek Ritianingsih, M.Kep.Sp.KMB selaku pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dalam penyusunan proposal. 

3. Bapak Udi Wahyudi ,M.Kep. selaku pembimbing akademik yang tak pernah bosan 

memberikan nasihat hidup selam 3 tahun ini dan selalu memberikan motivasi agar 

menjadi lebih baik lagi. 

4. Kepada orangtua penulis terima kasih mamah dan ayah yang telah mengorbankan 

segalanya,yang senantiasa memberikan  kasih sayang yang tulus dan doa yang tiada 

hentinya. 
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5. Kakak penulis tercinta , Mauli rizki nasution Amd. Keb yang selalu mengorbankan 

segalanya untuk adiknya dan mendukung penulis dalam penyusunan proposal ini. 

6. Untuk sahabat-sahabatku yang selama 3 tahun yang selalu menemani, mendengarkan dan 

selalu memberi support dalam segala hal, terima kasih Hilda Herdiyanti,Trisna Wardani, 

Elfa Khaerunia, Vina alfiani dan Wildyanita.  

7. Teman satu  pembimbing yaitu Nida nisrina , Hilda Heriyati dan Dhani Septian yang 

selalu mensupport serta bekerja sama dengan baik. 

8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-

mudahan segala amal dan jasa yang telah di berikan kepada peneliti mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Agar penyusunan Proposal ini lebih baik, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan Proposal ini. Semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Bogor, Maret 2020  
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