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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puja dan syukur untuk semua karunia yang telah dianugerahkan 

oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memungkinkan peneliti 

menyelesaikan naskah tugas akhir yang berjudul “Hubungan Antara Jenis Kelamin 

Dan Tahap Perkembangan Pasien Dengan Persepsi Pasien Mengenai 

Penampilan Profesional Dokter : Studi Di Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang”. 

 Dalam penulisan naskah tugas akhir ini, banyak sekali pihak yang 

berpartisipasi untuk membantu peneliti baik secara fisik, psikis, moral, dan materil 

sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada: 

1. Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang. 

2. Prof. Dr. dr. Teguh Wahju Sardjono, DTM&H, MSc, Sp.Par(K) selaku Ketua 

Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 

dan juga dosen pendamping akademik.  

3. dr. Arief Alamsyah, MARS selaku dosen pembimbing pertama yang telah 

banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini.  

3. dr. Indriati Dwi Rahayu M.Kes selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

menjadi pencetus ide penelitian ini dan juga banyak memberikan saran selama 

penyusunan tugas akhir ini. 

4. dr. Frilya Rachma Putri, Sp.KJ selaku dosen penguji yang telah memberikan 

saran, koreksi, dan dukungan demi kesempurnaan tugas akhir ini, serta model 

kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini. 

5. dr. Luqman Fadli yang juga telah bersedia menjadi model kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

6. Segenap tim pengelola tugas akhir, terutama Dr. Dra. Sri Winarsih, Apt., Msi, 

dan dr. Soemardini, M.Pd selaku koordinator MK Metodologi Riset Angkatan 2012, 

serta Mbak Betty selaku staff Sekretariat TA. 
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7. Seluruh staf laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat, staf laboratorium 

Anatomi, staf Sekretariat dan Komite Etik Penelitian, serta Kepala Puskesmas 

Pakisaji dan jajaran stafnya. 

8. Keluarga inti yang selalu mendukung peneliti: Ayah (Nassrullah A. Latief), 

Bunda (Dyah Indrieswari T.), dan Adik-adik yang tersayang  (Rachman Shaf dan 

Rachmani Aisha). Terima kasih juga kepada Bude Ita (Dyah Pitaloka) beserta 

keluarganya dan Pakde Atok (Atok Dushanto) beserta keluarganya, dan juga 

Eyang Putri (Sumiati) serta Eyang Kakung (Sutaryo) yang telah banyak 

mendukung dan mendokan selama pengerjaan penelitian dan menjalani kuliah. 

9. Teman-teman rekan satu penelitian: Ayu Pradita, Firyal Nadia, dan Fajar 

Raharjo; teman-teman yang membantu proses pengumpulan data: One Lavi dan 

Novita Qurrota Aini; anggota Club La Quarta Guardia: William Prayogo, Maulidya 

S. Ardilla, dan Fatma Rachmalia yang telah bersedia menjadi teman dan panutan 

dalam pengerjaan tugas akhir; Kinanti Ken Larasati yang telah bersedia menjadi 

fotografer di dalam penelitian ini,  serta kepada teman-teman lainnya yang telah 

mendukung peneliti dalam pengerjaan penelitian ini. 

10. Teman-teman penghuni asrama kamar D3.01 sampai D3.05 yang telah banyak 

meminjamkan properti terkait penelitian ini. 

 Peneliti menyadari masih banyak kekurangan pada naskah karya tulis 

tugas akhir ini, oleh karena itu peneliti membuka diri untuk segala saran dan kritik 

demi penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca.  

Wassalamualaikum Wr.Wb.   

Malang, 1 April  2016 
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