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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya   tesis dengan judul 
“PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA PROGRAM 
TB ANAK DI RSUD Dr. SOEDOMO TRENGGALEK ” ini dapat 
terselesaikan 

Tesis ini berisikan mengenai model basis data program TB Anak yang 
dikembangkan untuk meningkatkan kualitas informasi pelayanan TB Anak di 
Rumah sakit, guna mendukung program pemberantasan TB Anak. 
Dengan terselesaikannya  tesis ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Prof. Dr. 
Chatarina U.W., dr., M.S., M.PH selaku Pembimbing Ketua yang dengan 
kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, semangat dan saran 
hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tak 
terhingga juga saya sampaikan kepada Dr. Diah Inddriani, S.Si., M.Si. selaku 
pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, 
motivasi dan saran demi kesempurnaan tesis ini. 

Dengan terselesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. Moh Nasih S.E.,M.T.,Ak.,CMA.,CA selaku rektor Universitas 

Airlangga  
2. Prof. Tri Martiana, dr. M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Airlangga  
3. Dr. Thinni Nurul R., Dra., M.Kes selaku Ketua Program Studi Administrasi 

dan Kebijakan Kesehatan.  
4. Dr. Windhu Purnomo. dr., MS selaku Ketua Tim Penguji,  Arief Hargono, 

drg., M.Kes dan Priyo Santoso S.KM., M.Kes selaku anggota penguji tesis 
atas kesediaan menguji dan membimbing dalam perbaikan tesis ini.. 

5. Direktur RSUD Dr. Soedomo Trenggalek  yang telah mengijinkan untuk 
penelitian di RS beserta seluruh Tim TB DOTS, Manajemen dan Staf yang 
telah bersedia menjadi responden penelitian. 

6. Kepada Istri Tercinta Eva Muflichun, anak-anak ku tersayang Filda, Hilfi  
dan keluarga yang selalu mendukung kami dalam tugas belajar. 

7. Teman-teman MSIK 2013 dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 
satu persatu 

Demikian, semoga tesis ini bisa memberi manfaat bagi diri kami sendiri 
dan pihak 
lain yang menggunakan  
 

Surabaya,  10 Agustus 2015 
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