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KATA PE�GA�TAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk penelitian ini dengan baik. 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Profil Pasien Tuberkulosis Paru yang 

Menggunakan Program Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) di 

RSI Bandung selama Bulan Mei 2011” ini dibuat sebagai salah satu syarat 

mendapat gelar  Sarjana Kedokteran (S.Ked) di FK UKM Bandung. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak dapat 

selesai tanpa adanya bantuan serta dukungan baik langsung maupun tidak 

langsung dari berbagai pihak yang banyak mendukung penyelesaian Karya Tulis 

Ilmiah ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Jahja Teguh Widjaja, dr., Sp.P, FCCP dan July Ivone, dr., MKK., MPd.Ked 

sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, 

serta dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dengan segenap 

hati kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini sampai selesai. 

2. Ruly Sjambali, dr., FCN., Sp.GK., M.Kes selaku direktur utama RSI Bandung yang 

telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di RSI Bandung selama 

bulan Mei 2011. 

3. Citra Inderawati., dr sebagai dokter jaga di klinik DOTS RSI Bandung yang 

telah banyak membantu selama pembuatan karya tulis ini. 

4. Dekan serta dosen-dosen FK UKM yang telah mengajarkan dan 

memberikan ilmunya yang sangat berguna dan membantu dalam penulisan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Tim Karya Tulis Ilmiah FK UKM yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam menyelesaikan  penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.   

6. Seluruh subjek penelitian, atas kesediaan menjadi subjek penelitian dengan 

sukarela. 
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7. Huha Family serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

atas bantuan, semangat, dorongan, saran, dan perhatian kepada penulis, baik 

secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

8. Orang tua, kakak, dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan 

dukungan doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang yang tak pernah 

berhenti diberikan dari awal hingga selesainya penulisan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna, namun 

penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Saran 

dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis mendoakan semoga berkat dan rahmat Tuhan Yang 

Maha Esa senantiasa menyertai semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

 

 

Bandung, November 2011 

 

Merysa Setyowati Sanjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


