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KATA PENGANTAR 

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita penulis panjatkan buat Tuhan Yesus 
yang selama ini telah memberikan berkat dan kasih yang tak ada batasnya kepada 
penulis selama menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan cukup baik. 

Karya Tulis Ilmiah dengan  judul “Tinjauan Terhadap Pelepasan Informasi 
Medis untuk Klaim Asuransi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Atma Jaya”, 
ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Rekam Medis 
dan Informasi Kesehatan di Universitas Esa Unggul. 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dalam penelitiannya dilakukan di bagian 
Rekam Medis Rumah Sakit Atma Jaya, Penelitian ini dilaksanakan guna 
mendapatkan gambaran tentang pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi 
pasien rawat inap. 

Atas terlaksananya penelitian serta penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis 
banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu terima kasih banyak 
penulis sampaikan kepada : 

1. Ibu Lily Widjaya,A.md.P.K.,SKM,MM selaku Ketua Program Studi Rekam 
Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Esa Unggul. 

2. Ibu Indah Kristina,SKM.M.MKes selaku Pembimbing Akademik penulis 
selama menyusun karya tulis ilmiah ini banyak terima kasih atas bimbingan 
dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis. 

3. Ibu Derma Rosaria S,Amd.RMIK selaku Kepala Rekam Medis di Rumah 
Sakit Atma Jaya yang telah membimbing dan memberi kesempatan penulis 
dalam melaksanakan penelitian. 

4. Kepada keluargaku di Bangka : Bapak, Mama, Kak Redty, Kak Ratih, adikku 
Liliana dan Keyva serta Abang Daniel dan Gabriel tersayang yang telah 
memberikan dukungan dan doa tiada hentinya baik secara moriil maupun 
materiil 

5. Kepada Para Sahabat : Pitra, Bintang, Wulan, Arni, Berty, Selly dan Chyntia 
atas segala perjuangan selama masa-masa perkuliahan di Jakarta. 

6. Kepada seluruh staff pengajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Esa 
Unggul serta Rumah Sakit Atma Jaya serta teman-teman ARMIK 2010 yang 
tak dapat disebutkan namanya satu persatu. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

vii 
 

 
Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini belumlah sempurna, 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 
membangun guna penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis 
ini dapat menambah pengetahuan pembaca terutama di bidang Rekam Medis 
sehingga Rekam Medis dapat lebih dikenal, dipahami dan dikembangkan lagi 
kedepannya. 

 
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
 
 
 

Jakarta,  Maret 2013 
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