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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji, hormat serta syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, 

karena telah memberikan kasih karunia, berkat dan kekuatan serta hikmat kepada 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.  

Tidak sedikit pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan laporan 

magang ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Keluargaku tercinta (Mama, Papa, K’Onal, K’Etho dan Pa’ Ichi). Terima 

kasih karena telah memberikan dukungan baik moril dan materil. Juga untuk 

setiap perhatian, nasehat dan doa-doanya kepada Tuhan sehingga penulis 

selalu merasakan kasih sayang keluarga yang memotivasi agar selalu 

menjadi lebih baik lagi. 

2. Drs. IGK. Wijasa, MARS, selaku Pembimbing Akademik I yang telah 

banyak membantu penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan ilmu 

yang telah Bapak berikan. 

3. Dr. Farid Budiman, M.Sc, selaku Pembimbing Akademik II. Terima kasih 

atas bantuan dan masukan yang Bapak berikan. 

4. Dr. Sukendro, MM, sebagai Presiden Direktur RS. Omni Medical Center, 

terima kasih telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian. 

5. Bapak Muhammad Zaki, SE, selaku Wakil Direktur Administrasi dan Umum 

RS. Omni Medical Center. 

6. Bapak Cahyono Susanto, SE, sebagai Kepala Bagian SDM RS. Omni 

Medical Center. 
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7. Bapak Edwin MPN, SE., makasi udah ngajarin buat rumus EXCEL yang 

rumit nan ngejelimet namun sangat memudahkan dalam mengolah data yang 

banyak jumlahnya. Makasi untuk semua bantuannya, yang pasti menu 

”HELP” harus dipergunakan!! Ck..ck...ck..  God bless you and your family 

8. Mba’ Rina makasi ya atas pengertian dan dukungannya. 

9.  Sahabat-sahabatku seangkatan (Ganjil 2005/2006) khususnya jurusan MRS. 

Terima kasih untuk perjuangan yang kita alami bersama. Sukses buat kalian 

semua. SEMANGAT!!! 

10. d-Kageters (my sisters in Christ), terima kasih untuk doa dan dukungan serta 

semangat yang selalu kalian berikan. God bless you all...  

11. G_Party* (sahabat-sahabatku sejak di Sha-Doet), ayo...jangan menyerah 

untuk mencapai cita-cita kalian! Good luck  for all of you! 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 

banyak penulis ucapkan dari lubuk hati yang paling lubuk… 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini 

dikarenakan adanya keterbatasan dalam diri penulis. Oleh sebab itu, saran dan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait sangat penulis harapkan. 

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat dan dipergunakan bagi siapa saja yang membacanya. 
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