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KATA PENGANTAR 

     Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu 

memberikan nikmat, berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya 

tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pengawas Menelan Obat (PMO) Terhadap 

Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit Immanuel Bandung 

Periode Januari 2014 - Desember 2014” ini dapat diselesaikan. 

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung. Banyak sekali kekurangan, kendala serta kesulitan 

yang penulis hadapi selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini, akan tetapi 

atas bimbingan dan arahan dosen Pembimbing serta pihak-pihak terkait semua 

dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Sri Nadya J. Saanin, dr., M.Kes. selaku Pembimbing Utama, penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau 

yang senantiasa meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, tulus dan 

ikhlas, memberikan motivasi, serta saran yang sangat berguna untuk penulis 

dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. Cindra Paskaria, dr., MKM. selaku Pembimbing Pendamping, penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau 

yang senantiasa meluangkan waktu dan membimbing dengan sabar, tulus dan 

ikhlas, memberikan motivasi, serta saran yang sangat berguna untuk penulis 

dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Seluruh staf pengajar Fakultas Kedokteran Umum Universitas Kristen 

Maranatha yang telah memberikan bekal ilmu untuk pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ini.  

4. Jajaran direksi, staf rekam medis, dan staf diklit Rumah Sakit Immanuel 

Bandung tempat dilaksanakannya penelitian ini. 



 
 

5. Kedua orang tua penulis, Bambang Budiarto dan Rieza Utami Meithawati yang 

telah memberikan banyak bantuan, dukungan serta doa dalam penulisan karya 

tulis ini. 

6. Komang Soni Wicaksana Wijaya yang telah memberikan bantuan, dukungan 

serta doa sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 

7. Vergie Winati, Liliana Handranatan, Benedikta Lauda Anandita, Ghaluh Ajeng 

R. P., Nurul Habibah, Firina Adelya, I. A. K. Trisna Bulan, Yanuar Halim, dan 

teman - teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dorongan dan 

dukungan yang diberikan. 

8. Rekan-rekan angkatan emergency 2012 yang selalu memberikan dukungan 

dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak 

membantu selama penyusunan karya tulis ini. 

 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar kelak 

dapat dilakukan penelitian yang lebih baik. 

Akhir kata, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membutuhkan, baik para peneliti, pembaca, pihak fakultas, 

penulis sendiri, dan tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

kedokteran. 
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