
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat 

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Gambaran 

Ketidakelengkapan Dokumen Klaim Rawat Jalan Provider di PT. X Tahun 2020”. Shalawat 

serta salam teruntuk Nabi Muhammad  SAW semoga kita senantiasa mendapatkan syafa’at-

Nya. Penulisan laporan ini tidak akan terwujud  tanpa adanya bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang telah banyak membantu serta  berpartisipasi sehingga dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin  menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar- besarnya kepada :  

1. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed., Apt selaku Dekan Fakultas Ilmu-
Ilmu  Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

2. Ibu Putri Handayani, SKM, M.KKK selaku Kepala Program Studi Kesehatan 
Masyarakat  Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

3. Ibu Rini Handayani, S.K.M., M.Epid selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari 
Fakultas  Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, yang telah sabar untuk 
memberikan arahan  dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi. 

4. Bapak Ade Heryana, SKM, M.KM selaku Dosen Penguji I skripsi.  

5. Ibu Devi Angeliana, MPH selaku Dosen Penguji II  skripsi.  

6. Kedua orang tua, ayahanda Jaja Lokasprana dan ibunda Karsih yang tanpa lelah 
mendoakan, serta semua keluarga yang memberikan  dukungan dalam setiap langkah yang 
saya pilih.  

7. Suami Hanam Restu Saputra yang telah memberikan bantuan dalam segala hal dan selalu 
memberi semangat serta dukungan dalam pembuatan laporan.  

8. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya 
yang  tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah banyak membantu baik untuk rekan 
di  Puskesmas Kecamatan Palmerah maupun rekan-rekan seperjuangan di Universitas 
Esa  Unggul dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

 
Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. 

Untuk itu  penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan di masa 
yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua 
pihak.  

Jakarta, 21 April 2021 
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