
INSIDENSI ANEMIA IBU HAMIL 

DI BAGIAN OBSTETRI GINEKOLOGI 

RUMAH SAKIT IMMANUEL 

 PERIODE JANUARI-DESEMBER 2006 
 

 

KARYA TULIS ILMIAH 
 

Karya Tulis Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

MARCELLA SUTANTO 

0210142 
 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2007 



 

PRAKATA 
 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas cinta kasihNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini guna memenuhi salah 

satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat, penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Lisawati Sadeli, dr. selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan, 

pengarahan, perhatian, dukungan moril, kesabaran dan waktu yang telah 

disediakan bagi penulis selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

2. Winny Suwindere, drg.,Ms. selaku pembimbing pendamping, atas segala 

bimbingan, pengarahan, perhatian, dukungan moril, kesabaran dan waktu 

yang telah disediakan bagi penulis selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Lukas Tanubrata, dr., SpS(K) selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha. 

4. Tim Karya Tulis Ilmiah atas diadakannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Pimpinan dan staf Rekam Medis Rumah Sakit Immanuel Bandung yang telah 

meluangkan tenaga dan waktu untuk membantu saya dalam pengumpulan 

data. 

6. Ibu Yuli dan ibu Santi atas kesabaran, tenaga, waktu serta masukan-masukan 

positif dari beliau selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

7. Papa, Mama, Yohanes, Samuel yang selalu mendoakan serta memberikan 

dukungan moril, materil, dan kasih sayang sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
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8. Haryanto, Hana, Indria, Fiska atas dukungan moril dan telah banyak 

membantu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

9. Teman-teman angkatan 2002, senior, dan junior Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, serta pihak-pihak lain yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya tulis 

ilmiah ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya 

bagi mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung.     

       

 

 Bandung, 1 Januari 2007 
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