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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
, Usaha maksimal, Doa maksimal dan Tawakkal

PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma Yassir Wa Laa Tua’assir
Rabbi Tammim Bilkhoir, Birakhmatika Yaa Arhamarrahimin....
Teruntuk Ibuku rokhimanah
Wanita baik nomer satu didunia
Insya Allah, esok lusa ku hadiahkan
sebuah kesuksesan dan kebahagian yang
ku persembahkan padamu.
Tidak ada sebuah hal yang paling mengagumkan dalam hidup anakmu
ini, kecuali memiliki ibu sepertimu. Ibu, Kata maaf dan terimakasih tidak akan
pernah mewakili seluruh kekurangan anakmu ini. Ibu, tiada kata yang pantas ku
ucapkan kecuali, Ibu, aku mencintaimu.. selalu
Teruntuk Bapakku As Adi
Lelaki hebat nomer satu didunia
Insya Allah, esok lusa Ku hadiahkan hal yang paling membanggakan
Tidak ada sebuah keistimewaan dalam hidup anakmu ini, kecuali memliki bapak yang
sangat tegar, sabar dan mencintai keluarganya. Bapak As’ Adi terimakasih sudah
mendampingi anakmu ini menuju perjuangan awal yang nyata. Bapak As’Adi aku
mencintaimu, selalu...
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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan
ridho-Nya, sehingga peneliti telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi
dengan judul “ Hubungan skala nyeri dengan konsumsi makanan pada pasien post
operasi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai sarjana
keperawatan di Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa
peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran yang bermanfaat dari beberapa
pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang
telah penulis rencanakan. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti ingin
menyampaikan terima kasih pada :
1.

Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D

selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.
2.

Bapak Iwan Ardian, SKM., M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ibu Ns. Tutik Rahayu, M. Kep., Sp. Kep. Mat selaku Kaprodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu
Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4.

Ns. Suyanto, M.Kep selaku pembimbing I yang telah sabar dan meluangkan waktu serta
tenaga dalam memberikan ilmu dan nasehat yang bermanfaat dengan penuh perhatian,
kelembutan, selalu memberikan memotivasi.

5.

Ns. Indah Sri WahyuningsihM.Kep selaku pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan
waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga
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dalam penyusunan skripsi ini, mengajarkan penulis agar selalu semangat sesulit apapun
menghadapi ujian skripsi ini.
6.

Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, S.Kep,MAN selaku penguji I yang telah bersedia meluangkan
waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat dalam penyusunan skripsi
ini.

7.

Seluruh Dosen pengajar dan staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis.

8.

Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan izin untuk
pengambilan data dalam penyusunan skripsi ini.

9.

Ayahanda saya yang saya hormati As Adi dan Ibu saya yang sangat saya cintai Rokhimanah.
Terima kasih untuk segala kasih sayang, motivasi, semangat, nasehat, waktu, biaya,
keikhlasan, kesabaran, serta selalu mengingatkan saya bahwa pencapaian yang baik tidak
lepas dari usaha yang kita lakukan dan doa yang selalu kita panjatkan.

10. Kepada Tashya Yuni Alfira yang sudah memberikan semangat dan selalu menemani dalam
pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada anak kos Eka Toxis, Sulung, Rifqi, Arul, Aji, Burhan, endung Dan Teman-teman
seangkatan yang telah membantu dan memberi dukungan kepada saya baik secara langsung
maupun secara tidak langsung.
12. Teman-teman S1 Keperawatan 2015 yang senantiasa menjadi teman setia dalam meraih citacita serta menjadi tempat berbagi keluh kesah selam perjalanan menuju puncak.
13. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan semuanya,
terimakasih sudah senantiasa menemani, mendukung, mengingatkan dan memberikan
semangat kepada saya.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tuliskan satu per satu, atas bantuan dan kerjasama
yang diberikan dalam penelitian ini.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan saran dan kritik demi
kesempurnaannya. Peneliti berharap skripsi keperawatan ini dapat memberi manfaat bagi banyak
pihak.
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Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak,
mendapatkan keberkahan berupa ridho dari Allah SWT.
Jazakallah khairan Katsira, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Januari 2019

Peneliti
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