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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, 

para sahabat, keluarga serta pengikutnya. Skripsi ini disusun oleh penulis dengan 

judul “Hubungan Pengawasan Minum Obat, Ketaatan Minum Obat, dan 

Paparan Ulang terhadap Angka Kejadian Tuberkulosis Kambuh pada Anak 

Di RSUD Al- Ihsan Bandung” sebagai tugas akhir untuk melengkapi persyaratan 

akademik dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana di Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung.  

Ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Ieva B. Akbar, dr., AIF. Selaku 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan Mia Yasmina 

Andarini, dr., SpKK., M.Kes. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Rika Nilapsari,  dr., 

SpPK., MPd. Ked. selaku pembimbing I dan Hana Sofia Rachman, dr., Sp.A. 

selaku pembimbing II yang selalu memberi dukungan, masukan, pengarahan dan 

nasihat dalam penyusunan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orangtua tercinta bapak 

Sujiman dan mama Nistya Ningsih yang telah memberikan doa yang tak pernah 

putus serta dukungan moral, materil, cinta dan kasih sayang, perhatian, dan 
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motivasi yang tidak dapat terbalaskan. Terimakasih kepada kakak saya Mugi 

Rachmawati dan adik tersayang Ghina Anbar Sari yang selalu memberikan 

motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.  Penulis 

mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar TROCHANTER 2016 yang 

selalu memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi. Kepada 

Wellisna Merduani, Mega Imelia, Rhena Alma, Nabila Afaffilah, Nadia 

Rachmawati, Nadya Hasnafi, Deda Permatasari, Levantisa Gantriani, Zakkiya 

Kusnadi yang sudah membantu memberi kritik dan saran serta memberikan 

semangat dan dorongan selama penyusunan skripsi.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala 

kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

mengharapkan kritikan dan saran untuk perbaikan di waktu yang akan datang. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

       Bandung, 20 Januari 2020 
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