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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan

menghindarinya pada hari ini, lebih baik bertempur dan kalah dari pada tidak

pernah bertempur sama sekali, untuk emnjadi seorang juara, kamu harus

mempercayai dirimu sendiri ketika tidak ada

orang lain yang percaya.

Mencoba bukanlah untuk menjadikan manusia yang suskses, tapi mencoba untuk

menjadi manusia yang bernilai, jika tidak ada kesukaran, tidak ada sesuatu yang

diperjuangnkan, tidak ada yang akan dicapai, saya belajar bahwa lingkungan

mempengaruhi saya, tetapi saya harus bertanggung jawab

atas semua yang saya lakukan.
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan jalanku menuju

surgaMu, Rasulullah SAW atas perjuangan beliau sampai saat ini saya bisa

memeluk islam dan saudara – saudaraku seiman semoga bisa membantu

dalam bidang ilmu dan pengetahuan.

2. Untuk pahlawanku bapak, atas semangatmu kini anakmu berhasil

menuntaskan sebagai Ahli Madya dan doakan semoga bisa melanjutkan

pendidikan anakmu lebih tinggi lagi, dan semoga bapak cepat sembuh dari

penyakit yang ada di tubuh bapak. Untuk malaikatku ibu yang selalu

menemani dan mendoakan anakmu ini. Semoga ilmu yang kecil ini bisa

membuat ibu dan bapak bangga.

3. Para dosen- dosen pembimbing dan pengajar yang telah memberikan ilmu

yang sangat – sangat bermanfaat bagi saya. Bapak iwan, Bu Retno, Bu dwi,

Bu Indra, Bu Endang, Bu Dyah Wiji, Bapak Rouf, Bapak Iskim, Bu Rista,

dsb. Dosen penguji saya bu Retno. Bu Nora dan Pak Firman yang selalu saya

repotkan. Terimakasih atas nasihat dan semngat bapak – ibu.

4. Buat orang selalu memberikan dukungan dan semangat, menemani dari awal

sampai bisa menyelesaikan pendidikan, Satryadi Nugroho, S.E terima kasih.

5. Para pembaca, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusun Karya Kulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan

Ny. S dengan Kanker Payudara di Ruang Baitus Salam II Rumah Sakit Islam

Sultan Agung Semarang”.

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda

Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang

telah membawa dan mengenbangkan islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusun Karya Tulis Ilmiah

ini berkat bimbingan, pengarah, dan dukungan moral maupun spiritual dari

berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada :

1. Hj. Anis Malik Thoha, Lc. MA. Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

2. Iwan Ardian, SKM., M.Kep., selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ns. Muh. Abdurrouf, M.Kep., selaku Ketua Prodi D-III Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Institusi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat praktik

diambilnya studi kasus.

5. Ibu Retno Setyawati, M.Kep,Sp.KMB., selaku pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu untuk memberi motivasi, bimbingan serta

pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Ibu Retno Setyawati, M.Kep,Sp.KMB., Ibu Dwi Retno Sulistyaningsih,

S.Kep,Ns,M.Kep, Sp.K.M.B., dan Bapak Muh.Abdurrouf, M.Kep., selaku tim

penguji Karya Tulis Ilmiah.

7. Para dosen Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA yang telah mendidik dan

menyalurkan ilmu kepada penulis selama tiga tahun ini.
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8. Bapak dan ibu guru yang telah mendidik dan menyalurkan ilmu dengan

panuh kesabaran kepada penulis dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai

sekarang ini.

9. Terimakasih kepada kedua pahlawan saya bapak Daman dan ibu Bani,

dengan penuh kasih sayang, dengan segala pengorbanan yang telah

membesarkan, mendidik, mendoakan serta memotivasi baik materil maupun

spiritual dan selalu memberi semangat untuk meraih cita-cita.

10. Kakak saya tercinta Ngatmirah dan Edi Maryanto yang selalu memberikan

dukungan do’a yang terbaik untuk penulis.

11. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan dukungan, do’a dan

motivasi.

12. Terimakasih untuk Satryadi Nugroho, S.E yang sudah memberikan dukungan

dan semangat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.

13. Sahabat-sahabat terbaikku, Dian Puspita Sari, Eka Darmayanti, Ngesti

setyawati, Nurul Fitrian Indah, Siti Rahmawati terimakasih telah memberikan

warna disetiap hari yang telah kita lalui bersama dan memberikan semangat,

motivasi dan dukungan.

14. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 tercinta, semoga perjuangan

kita memberikan hasil seperti yang kita harapkan.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang

penulis miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini,

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2016

Penulis

(Amirotul Ummah)


