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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan 

rahmat- Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini yang berjudul 

“Implementasi Sistem Rujukan Layanan Kesehatan: Systematic Literature 

Review”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Manajemen Informasi 

Kesehatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. 

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

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

bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU, selaku Rektor 

Universitas Esa Unggul beserta jajarannya 

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

Ilmu-ilmu Kesehatan Univeritas Esa Unggul  

3. Ibu Dr. Hosizah, SKM, MKM, selaku Ketua Program Studi S1 Terapan 

Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul  

4. Ibu Dr. Hosizah, SKM, MKM, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis 

dalam penyusunan skripsi ini 

5. Ibu Nauri Anggita Temesvari, SKM, MKM dan Ibu Mieke Nurmalasari, S.Si., 

M.Si., M.Sc, selaku dosen penguji 1 (satu) dan penguji 2 (dua) yang telah 
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menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam 

penyusunan skripsi ini 

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi S1 Terapan/S1 Manajemen Informasi 

Kesehatan Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

yang tak ternilai selama penulis menempu pendidikan di Universitas Esa 

Unggul 

7. Kepada Alm. Bapak Ir. Herri Nurcahyo dan Ibu Susmawati, BSc selaku kedua 

orang tua Penulis yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, nasehat 

serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup Penulis dan 

memberikan dukungan moril dan materil kepada Penulis selama perkuliahan 

yang dimana hal ini menjadi anugrah terbesar dalam hidup Penulis 

8. Ketiga Kakak Penulis tercinta, Utami Dewi, Deni Hamdani dan Denok 

Anggraeni, terimakasih atas tidak lelahnya untuk menyemangati Penulis agar 

dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai serta memberikan kasih 

sayang dan nasehat dan segala dukungan lainnya  

9. Keenam Ponakan Penulis tersayang, Rakha, Satria, Kainan, Sofia, Nadisa, 

Nafisa yang telah menjadi penyemangat Penulis dikala lelah dalam 

menyelesaikan penelitian ini 

10. Kepada Galuh Sekar Ayu, Fauziah Hanum, Ainun Azhari, M. Azhar Nur 

Alfiansyah selaku sepupu yang telah bersedia menjadi penyemangat, tempat 

berbagi keluh kesah yang dimana hal ini menjadi sebuah penyemangat bagi  

Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini  

11. Sahabat seperjuangan Aninda, Yulisna Indah Maudi, Herwando, Putri Mega, 

Via, Gita, Karina, Ka Ine, Fahmi Rizal, Syahrul, Iqbal, Rezka, Haliza yang 

selalu menjadi tempat berbagi ide, support, semangat dan berbagi keluh kesah 

dengan Penulis selama penelitian ini. Terimakasih atas waktu yang telah kalian 

berikan kepada Penulis 

12. Kepada Ka Diva, Ka Jayanti (Ka Jeje) selaku kaka tingkat yang selalu bersedia 

menjadi tempat berbagi ide, support dan positive vibes bagi Penulis sehingga 

Penulis dapat termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini 
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13. Kepada teman-teman MIK angkatan 16 yang selalu berbagi keluh kesah selama 

perkuliahan, semoga selalu menjadi teman yang terbaik dan terimakasih atas 

waktu yang telah dilalui bersama-sama 

14. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim 

Teahyung, Jeon Jungkook yang telah menemani dalam penyusunan penelitian 

ini dengan karya lagunya yang menjadi pemberi semangat baru bagi Penulis 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini serta para ARMY yang selalu ada untuk 

BTS 

15. Seluruh teman-teman Penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas warna warni pertemanan 

selama ini 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus 

ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi 

ini 

Akhir kata, dengan segala hormat peulis mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang terlibat dan Penulis berharap kepada Allah SWT berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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