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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat 

yang Ia berikan sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Sectio 

Caesarea Terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan tepat pada waktunya. 

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk 

mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

Bantuan, dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil telah 

membantu penulis dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini sehingga penulis 

dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar, oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dosen pembimbing penulis, dr.Stella Tinia Hasiana,M.Kes,IBCLC dan 

dr.July Ivone, MKK.MPd Ked yang telah menyediakan waktu, tenaga dan 

pikirannya dalam membimbing penulis ditengah banyaknya kesibukan dan 

juga atas semua dorongan, perhatian dan kesabaran dalam membantu 

penulis menyusun karya tulis ilmiah ini. 

2. Direktur utama Rumah Sakit Immanuel Bandung yang telah mengijinkan 

penulis melakukan penelitian ini. 

3. Orang tua penulis, Parsudi dan Tri Margiani, kakak-kakak penulis, Heru 

Giri Perdana, Kristian Hendra At Moko dan Peni Amelia, serta seluruh 

keluarga yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta do’a demi 

kelancaran pembuatan karya tulis ilmiah ini. 

4. Ogi Septi Susilo yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

5. Teman-teman yang selalu mendukung penulis, Dita Ayu Larasati, Wynona 

Monica Ellsa Wiharja, Ragita Anandhita Putri, Mai Norryslla, Fenetta F. 

Augusty, Rizky Hardypuspo, Prila Anggita Mahadewi. 

6. Teman-teman sesama bimbingan KTI dengan dr.Stella dan dr.July serta 

teman-teman FK Maranatha yang telah memberikan dukungan dan 

semangat dari awal sampai akhir. 
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7. Semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menjadi subjek 

penelitian yang nama nya tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang 

turut berperan dalam membantu penyelesaian KTI ini. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. 

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat membantu dan berguna serta memberi 

informasi bagi yang membutuhkan. 
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