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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “HUBUNGAN 

KARAKTERISTIK PASIEN HIV/AIDS DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN 

PENYAKIT HIV/AIDS DI POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. 

SAIFUL ANWAR MALANG’’ yang merupakan suatu Tugas Akhir dalam mengikuti 

pendidikan Sarjana Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya. 

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

bantuan, dukungan, pengorbanan, dan semua hal yang telah diberikan selama 

proses penelitian ini kepada berbagai pihak, diantaranya : 

1. dr. Heri Sutanto, Sp.PD sebagai dosen pembimbing pertama yang telah 

memberikan bimbimngan, saran, dan masukan mulai dari awal pembuatan 

proposal, penelitian, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. dr. Herwinda Brahmanti, Sp.KK, MSc sebagai dosen pembimbing kedua 

yang telah memberikan bimbimngan, saran, dan masukan mulai dari awal 

pembuatan proposal, penelitian, sehingga saya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

3. dr. Yhusi Karina Riskawati, MSc sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan saran dan masukan serta bimbingan sehingga saya dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

4. dr. Triwahju Astuti, M.Kes., Sp.P(K) sebagai ketua program studi 

Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang telah 

memberikan dukungan selama menjalani masa perkuliahan. 

5. Dekan Fakultas Kedokteran Universia Brawijaya Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes 

, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

6. Staf Laboratoriun Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

7. Staf Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

8. Segenap anggota Tim Pengelola Tigas Akhir FKUB. 

9. Kedua orang tua saya yang ikut andil penting dalam membantu masa studi 

saya, hingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Serta semua 
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pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan 

membantu kami dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitian ini. 

Demikian skripsi ini dapat disusun atas semua dokumen dan kerja sama semua 

pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, namun 

juga bagi semua pembaca. 

 

Malang, Maret 2017 
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