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KATAPENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuban YME~ penulis te1ab dapat

menye1esaikanKarya 'fulis I1miahyang berjudul ... Gambaranservice quality yang

Mempengaruhl KepuasanPengunjung Ralai Pengobatan di Puskesmas Kopo Kota

Bandung tahun 2004».

Karya Tulis llmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat da1am rangka

menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran.

Penulis berbarap, Karya tubs ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna

untuk penin~atan pe1ayanan Ba1ai Pengobatan Puskesmas Kopo khususnya dan

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pa~ umumnya.

Dalam pembuatan kwya tulis ini penulis banyak menemul--an kesulitan? tetapi

berkat dorongan dan bantuan semua pihak~ akbirnya karya tulis ini dapat

diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan

ucapan terima ~'\Sih kepada yallg terhonnat :

I. Iwan Budiman. DR. dr. M Kes dan Anindhita, dr. M Kes~_selaku penguj i

yang telah memberi masukkan-masukkan terbadap karya tulis saya.

2. Felix Kasim. dr. M.Kes selaku pembimbing penulis. Terima kasib sebesar-

besarnya UJ}tukbeliau atas bimbingan dan pengaraban yang diberikan

seJama mengerjakan karya tidis ini.

3. Dr. Pinandjojo .D selaku koordinator sidang atas rnasukkan-rnasukkan

yang telahdiberikan kepada penulis.

4. Parapetugas Puskesmas Kopo Kota Bandung terima kasih atas bantuannya

kepada penulis.

5~ Toto.. Mala,. dan Septi terima kasih banyak atas pinjaman buku dan

masukan-mas.ukan yang diberikankepada penuJis.

6. Untuk teman seperjuangan Popy. Krisna. Irene~ Rere. Dwi nunni. Intan~

Xaviera. Gracias, <IanBrvan terima kasih atas bantuan dan dorongannya .

7. Untuk teman-temanku Annisa, Joice, Rahm~Devy, CetJjca"Viv1?Deasy ,

dan Kiki terimakasih banyak atas dukungan dan semangat yang diberikan.
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8. Mama dan papa teTcinta atas dukungan) cinta dan kesabaran sehingga

karya tulis ini dapat se1esai.

9. Kakakku Aristarchus atas dukungan dan dorongannya sehingga penulis

dapat menyelesaikan karya tulis ini.

10. lwan atas dukungan, cinta. dan pengorbanan yang diberikan terima kasih

banyak.

JJ. Serta semua pihak yang tidak dapat penu1is sebutkan satu persatu terima

kasih banyak

Akbir kata, sernoga atas jasa dan ama} baik yang telab diberikan kepada

penulis, penulis menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang MalIa.Esa semoga

rnendapat batasan dari Nya.

Bandung. Januari 2005

PenuI~

Dwi Sylvia AZ
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	Yang bertanda tangan dibawah ini : 
	PENYUSUN 
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	NRP 
	9810037 
	Menyatakan bahwa Karya TuIis IImiah mJ adaJah basi] karya sendiri, bukan 
	duplikasi dari hasil karya orang lain. 
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