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KATA PENGANTAR 

Dengan segenap hati, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah 

Bapa, Putera dan Roh Kudus atas segala berkat dan kasih karuniaNya yang begitu 

besar, yang telah dianugerahkanNya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan 

berlangsung dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik 

dalam bentuk moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

Prof. Topo Harsono dr., SpPA, atas kesediaan beliau untuk menjadi 

Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran, dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada 

penul is. 

Prof. Sulaiman Sastrawinata dr., SpOG, selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Surya Tanurahardja dr., MPH, DTM&H, selaku katua tim Karya Tulis 

Ilmiah. 

Dr. Iwan Budiman MS., selaku tim Karya Tulis Ilmiah yang telah 

memberikan dukungan moril demi penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

Freddy Tumewu A., dr., MS, atas kesediaan beliau memberikan masukan- 

masukan dan saran-saran dalam karya tulis ini. 

Hanna Ratnawati, dr., MKes, atas kesediaan beliau memberikan masukan- 

masukan dan saran-saran dalam karya tulis ini. 

Seluruh Staff bagian Medical Record Rumah Sakit Immanuel Bandung. 

Seluruh Staff bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Immanuel 

Bandung. 

Seluruh Staff bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Immanuel Bandung. 

10. Seluruh Staff dan karyawan Perpustakaan dan Tata Usaha Fakultas 

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 
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11. Papi, Mami, Sony, Amelia, dan Vidia, yang telah banyak memberikan 

dukungan doa, moril dan materiil, serta perhatian, kesabaran dan kasih 

sayang. 

12. Semua teman-teman yang telah banyak membantu dalam penyusunan 

karya tulis ini. 

Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam karya tulis 

ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas semua 

bantuan dan dukungannya. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat jauh dari 

sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak. 

Kiranya Allah Bapa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi pihak yang membaca dan yang membutuhkan. 

Bandung, Desember 200 1 

Penulis 

Imelda Runtulalu 

98 10034 
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