KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat meyelesaikan karya tulis
ilmia tepat pada waktunya. Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Tinjauan Kebutuhan
Rak Penyimpanan Rekam Medis Di Rumah Sakit X”, ini dibuat untuk memenuhi
persyaratan dalam menyelesaikan studi Akademi Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan Universitas Esa Unggul.
Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak dan berpartisipasi
sehingga penulisan dapat meyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan tepat waktu.
Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:
1. Ibu Lily Widjaya, SKM, MM selaku Ketua Program DIII Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul dan sekaligus selaku
pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dan mengarahkan
saya .
2. Bapak Prima Fardiansyah, Amd.P.K selaku Kepala Rekam Medis dan
pembimbing lapangan yang sudah memberi masukan dan mengarahkan
saya.
3. Mba Susi dan Seluruh Staf Rumah Sakit X, yang telah banyak
membantu penulis untuk penulisan karya tulis ilmiah ini.
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4. Bapak, Ibu dan kakak yang telah ikhlas memberikan dorongan baik
moril maupun material serta Doa sehingga memberikan kemudahan bagi
penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
5. Untuk teman-teman terdekat Mega renanda, Fajrotun nisa, Tuti
Handayani, Puji paujiah, Resti Rahayu, Fahmi akbar, I Putu eka S
pramayoga, Anindya nidya S, Ferdian adji R yang sudah membantu dan
mendukung pengerjaan Karya Tulis Ilmiah.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i Rekam Medis dan Manajemen Informasi
Kesehatan angkatan 2010.
7. Seluruh kerabat dan teman yang telah mendukung secara langsung
maupun tidak langsung dalam pembuatan KTI ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari
sempurna dan masih banyak kekurangannya. Menyadari hal itu, dengan berlapang
dada dan dengan senang hati penulis akan menerima kritikan yang sifatnya
membangun dan mengharapkan saran-saran dan masukan demi perbaikan di
kemudian hari.
Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 25 Maret 2013
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