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MOTTO

Saat kalian berputus asa

Janganlah berhenti

Teruslah melangkah , teruslah mencoba

Jangan hiraukan kegagalan. Justru bahagialah bertemu dengan

kegagalan

Karna kegagalan yang mengajarimu lebih pintar di banding teman

Karna dari kegagalan akan ada kemenangan

Nikmatilah proses ini, yang suatu saat kalian akan rindukan

Nikmatilah kegagalanmu, karna kegagalanmu yang membawamu ke

pintu kesuksesan

Begitupun dengan kehidupan, tak ada yang semulus jalan

pasti akan ada kerikil-kerikil yang membuatmu jatuh

Bahkan jatuh tidak hanya sekali,tetapi berkali-kali

Jangan berkecil hati dengan apa yang tak bisa di miliki karna Allah

pasti memberimu lebih dari yang kau Ikhlaskan

SEMUA YANG TIDAK MUNGKIN BAGI KAMU, MUNGKIN

BAGI ALLAH
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PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang

yang berarti dalam hidup saya dan saya sayangi, ayah dan ibu tercinta

“Partono dan Suriyah” yang selama ini selalu memberikan dukungan

dalam segala hal yang saya lakukan, yang selalu memberikan do’a

sepenuhnya siang dan malam, agar saya menjadi anak yang berhasil

dunia akhirat serta berguna bagi bangsa dan negara, dan terima kasih

atas doa, semangat, perjuangan, dukungan serta pengorbanannya

selama ini. Terimakasih buat teman dekatku Miftahus surur yang

tidak bosannya mendengarkan keluh kesahku serta kerabat yang telah

memberikan dukungan kepada saya serta teman-temanku

seperjuangan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak

pembimbing Ns.Herry Susanto,S.KEP.,MAN yang telah sepenuhnya

mengajarkan dan memberikan bimbingannya.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan segenap puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan

karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kasus dengan judul

“Asuhan Keperawatan pada An. N dengan Thypoid di Ruang Baitunnisa1 Rumah

Sakit Islam Sultan Agung Semarang”.

Dalam penyusunan laporan ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir

program Ahli Madya Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA

Semarang. Dalam penyusunan laporan ini penulis menemui beberapa kendala atau

masalah, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya

laporan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan

banyak terimakasih kepada :

1. H. 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

UNISSULA Semarang.

3. Ns. Abdurrouf., M. Kep, selaku ketua prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu

Keperawatan UNISSULA Semarang.

4. Ns. Herry Susanto, S. Kep., MAN, selaku pembimbing dalam pembuatan

Karya Tulis Ilmiah ini yang telah sabar membimbing dan memberikan

berbagi ilmu kepada penulis. Sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai

tepat waktu.

5. Ibu dan ayah tercinta dengan segala pengorbanan yang telah membesarkan,

mendidik, mendo’akan dan memberikan motivasi dan semangat untuk

kesuksesan putri kecilnya.

6. Teman baikku Miftahus Surur, Umi Magfiroh, Wahyu Ika Pujiyanti, yang

telah sabar menemani, memberi semangat, motivasi dan mendoakan setiap

langkah penulis guna menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
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7. Teman teman senasip dan seperjuanganku D3 keperawatan UNISSULA 2013

serta semua pihak yang membantu dan mendukungku dalam penyelesaian

laporan ini.

Penulis menyadari Asuhan Keperawatan ini jauh dari sempurna dengan

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa

mendatang.

Semoga Asuhan Keperawatan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk

semua pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam

penatalaksanaan.

Semarang, Juni 2016

Penulis


