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HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, laporan Karya Tulis Ilmiah ini

penulis persembahan kepada :

1. Ibu dan ayah yang selalu mendoakan, memberi dukungan yang luar biasa

dan kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada saya dan yang tiada

henti mendukung saya untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Keluarga besar dari ayah dan ibu, terima kasih atas dukungan yang kalian

berikan kepada saya

3. Dosen pembimbing saya Bapak Ns.Muh. Abdurrouf, M.Kep, yang selalu

membimbing serta sabar menghadapi saya dan teman-teman. dan

membantu saya dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

4. Semua guru–guru saya, bapak dan ibu dosen serta seluruh staf dan

karyawan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

5. Sahabat-sahabat saya tutik, ami, emi,alumni MA DEMAK yang sampai

sekarang masih memberikan semangat dan perhatian kepada saya.

6. Buat fina, diyah unyil, muri, nanik, Rahma, Ngesti dan teman-teman

semua terima kasih banyak semua pengorbanban menghabiskan waktu ini,

selamat berjuang untuk kita. Sukses untuk kita. Serta rekan-rekan ku.

7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya kelas B yang selalu

memberikan kenangan disetiap waktu yang sudah kita lalui bersama

selama 3 tahun ini. Terima kasih semuanya, untuk doa, dukungan, yang

selalu memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menjadi manusia

yang lebih baik lagi dari sebelumnya, serta canda tawa di setiap cerita

indahnya yang selalu dirindukan nantinya.
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MOTTO

Kenapa mengeluh karena sulit? Dalam hidup ini, kita akan menghadapi

kesulitan. Semua orang menghadapinya.

Disiplin, sabar, tekun, dan komitmen memang sulit, tetapi itu semua

diperlukan untuk hidup yang lebih baik. Jangan mengeluh sulit, tetapi

tingkatkan kualitas diri agar sanggup melakukannya.

“kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang

disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak

akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha

Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapetin hidup yang mandiri

optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar

sesekali liat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada

berujung
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul “Asuhan Keperawatan PadaTn.K dengan BPH (Benigna Prostat

Hiperplasia)” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya

Keperawatan di Program Studi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Maka dengan itu penulis menyampaikan terima kasih atas segala

bimbingan, pengarahan, dan dukungan kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc. MA. 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. Bapak Ns. Muh. Abdurrouf, M.Kep, selaku Ketua Program Studi D III

Keperawatan UNISSULA Semarang. Selaku dosen pembimbing karya tulis

ilmiah, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sulan Agung Semarang

yang talah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun Karya Tulis

Ilmiah ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai

dasar penulisan karya tulis ilmiah.

5. Secara khusus saya persembahkan kepada Ayah Suyadi juga Ibunda Jumarti

tercinta serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan maupun

pengorbanannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini

dengan baik.
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6. Buat fina, diyah unyil, muri, nanik, Rahma, Ngesti dan teman-teman semua

terima kasih banyak semua pengorbanan menghabiskan waktu ini, selamat

berjuang untuk kita. Sukses untuk kita. Serta rekan-rekan ku .

7. Buat temen-temen seperjuangan praktek kelompok 4 Mas Taufik, Mas Eks,

Yudin, Silvana, Sani, Pina, Muri, Ika, terimakasih atas dukungan dan doa

yang membantu berjalannya penulisan prosesKaryaTulis Ilmiah ini

8. Buat semua pihak yang membantu dengan berjalannya penulisan proses Karya

Tulis Ilmiah ini.

9. Terima kasih kepada karyawan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

yang telah membimbing selama melaksanakan praktik belajar klinik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini masih banyak

masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang

konstruktif dari semua pihak demi perkembangan positif bagi penulis.

Demikian karya tulis ilmiah ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat

bagi semua pihak dan penulis sendiri.Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Semarang, 8 Juni 2016

Penulis


