
 

IX 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala berkat 

limpah kasih dan karunia-Nya selalu menyertai setiap langkah penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Faktor - Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kepatuhan Karyawan Terhadap Tindakan Pencegahan 

Covid-19 di PT. Asuransi Sinarmas 2020”. Laporan ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 

Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesahatan Universitas Esa Unggul 

peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK). 

Penulis sangat menyadari bahwa laporan skripsi ini sangat jauh dari kesan 

kesempurnaan, oleh karenanya dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran dari pembacanya umumnya, mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan khususnya, sebagai mendapat masukan bagi penyusunan dalam 

menyusun karya ilmiah yang lain dikemudian hari. Tentunya susunan laporan ini 

tidak akan hadir tanpa ada orang-orang yang memberi inspirasi dan sumbangan 

intelektual, serta dukungan dan doa’. Tentu pada kesempatan kali ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih penulis kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa sumber segala yang ada dibumi dan memberikan 

hambanya ini kasih sayang dan penghidupan yang layak dibumi. 

2. Kedua orang tua ku, Bapakku (Ponidi) dan Ibuku (Almh. Suparni) yang 

sangat saya sayangi. Do’a mereka yang memberikan saya hidup yang layak 

sampai hari ini. serta Adikku (Dewi sundari) yang memberi semangat tak 

pernah putus. 

3. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed, Apt. selaku Dekan Fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Putri Handayani, SKM, M.KKK selaku kepala Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Namira Wadjir Sangadji, SKM., MPH selaku Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya yang berharga kepada 

penulis sehingga pembuatan laporan skripsi ini dapat terselesaikan 
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6. Dr. Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan, DVM, MPH, Ph.D selaku dosen 

penguji I 

7. Bapak Mugi Wahidin, SKM, M.Epid selaku dosen penguji II 

8. Dr. Naomi Martina  selaku selaku Dept Head PT. Asuransi Sinarmas yang 

telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

9. Ibu Syulianda selaku Supervisor Divisi PT. Asuransi Sinarmas yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian serta membantu selama 

kegiatan penelitian. 

10. Seluruh Staf PT. Asuransi Sinarmas yang telah membantu dalam menyusun 

laporan proposal ini. 

11. Seluruh Staf Sekertariat ilmu-ilmu kesehatan masyarakat Universitas Esa 

Unggul atas bantuannya dalam pembuatan surat izin Magang 

12. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang telah membantu proses 

pembuatan laporan ini 

Penulis menyadari bahwa isi laporan skripsi ini masih belum sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar 

penyusun karya tulis ilmiah menjadi lebih baik. 
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