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untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Ibu Lily Widjaja Amd.P.K.,SKM.,MM selaku Ketua Program Studi DIII 

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Noviandi, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing saya dalam 

menyelesaikan syarat kelulusan program DIII Rekam Medis dan Informasi 

Kesehatan di Universitas Esa Unggul. 



viii 
 

3. Ibu Diah Asrina Putri, SKM selaku Kepala Rekam Medis RSJ Dr. 
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tidak henti-hentinya memberikan semangat dan do’a kepada penulis. 
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selalu memberikan dukungan hebatnya kepada penulis.   

7. Saudara sesurgaku Fiobetion, terima kasih telah menjadi keluarga 

terbaikku. 

8. Sahabat “Hijrah” (Citi, Ega, Mentari, Aeen, Nilabandi, Mida, Febray) 
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agar lulus bersama, terima kasih. 
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12. Teman-teman RMIK angkatan 2015 prodi DIII Rekam Medis dan 

Informasi Kesehatan yang telah banyak memberikan pengalaman hidup 

selama ini. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 
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