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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmat – Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi 

ini dengan tepat waktu, yang berjudul “Analisis Penyebab perilaku 

Ketidaklengkapan pengisian resume medis oleh dokter di Rumah Sakit Tarumajaya 

tahun 2019”. Penulisan proposal skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada 

program studi Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul.  

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan proposal skripsi ini, sangatlah sulit 

bagi saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, saya 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. Arief Kusuma AP., M.BA sebagai Rektor Universitas Esa Unggul 

2. Bapak Ir. Nixon Erzed, MT sebagai Direktur Kampus Harapan Indah Bekasi. 

3. Ibu dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M.Biomed., Apt sebagai Dekan Fakultas Ilmu 

ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Bekasi. 

4. Ibu Putri Handayani, S.KM., M.KKK sebagai Ketua Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul, Bekasi. 

5. Ibu Deasy Febriyanty, SKM., MKM sebagai dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan serta arahannya. 

6. Ibu Anggun Nabila, SKM., M.KM dan Ibu Veza Azteria, S.Si., M.Si sebagai 

dosen penguji 

7. Terimakasih untuk Kedua orang tuaku yang telah bekerja keras membiayai 

kuliahku sampai selesai dan mendapatkan gelar, memberikan semangat lahir dan 

batin, doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kesuksesan putri mu ini. 

8. Terimakasih untuk adik-adik ku Kelsa Monika dan Aira Ramadhani yang selalu 

menyemangati  

9. Terimakasih untuk sahabat terbaik yaitu Muhammad Iswadi yang selalu 

menyemangati dan mendoakan 

10.Bapak/Ibu Pimpinan Rumah Sakit Tarumajaya. 
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10. Seluruh Staff Rumah Sakit Tarumajaya yang selalu memberikan dukungan 

terhadap saya 

11. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan universitas esa unggul bekasi 

harapan indah yang telah mendukung dan menyemangati  

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari dengan 

segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki penulis, laporan skripsi tersebut 

masih jauh dari sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi 

ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. 

 

 

 

 

Bekasi, Juli 2019  

 

 

 

 

Ristia Nengsih 

 


