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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan berkahnyalah 
penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berj udul PREEKLAMPSIA 
(STUDI PUSTAKA) ini. 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, selain untuk melengkapi tugas akademis 
dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Kedokteran di 
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa kedokteran dan mereka yang 
menaruh minat terhadap masalah ini. 

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapat bimbingan, 
bantuan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, 
dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, penulis sampaikan kepada : 

dr. Ucke S. Sastrawinata, SpOG, MMBA-T sebagai pembimbing utama yang 
telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam penyusunan 
Karya Tulis Ilmiah ini. 
dr. P.S. Napitupulu, MMBA-T sebagai pembimbing pendamping yang telah 
banyak memberikan bantuan, bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan 
Karya Tulis Ilmiah ini. 
Prof. dr. Topo Harsono, SpPA dan dr. Freddy Soebiantoro selaku tim penguji. 
Para dosen FK-UKM yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. 
Ibu dan Bapak tersayang yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, serta 
dukungann ya. 
A’ Iman yang telah memberi dorongan serta doanya. 
Febrian Akhirul Gusti untuk dukungan dan kesabarannya. 
Maharani Syofiaty, sahabat dalam suka dan duka. 
Jeko, Ratih, Lia serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu 
atas bantuan, perhatian dan doanya. 

10. Lily dan Anne, teman seperjuangan selama bimbingan. 
1 1. Mbak Tri dan dr. Sutimas untuk bantuan-bantuannya. 
12. K’ Yoga dan teman-teman KO-Ass yang telah memberikan kritik, saran serta 

13. Adde dan Dian untuk dukungan, doa serta komik-komik yang menghibur. 
14. Dindin dan Arie atas bantuan teknis dan kesabarannya. 
15. Ade Dani yang selalu memberi perhatian, dorongan serta nasehat-nasehatnya. 
16. Kaka Esti untuk bakso malang dan 6,5 jam yang melelahkan. 
17. Pak Edi atas bantuan dan buku-bukunya. 
18. Tim Genjring Paska untuk hiburan-hiburannya. 
19. Semua pihak yang telah membantu dan mungkin tanpa sengaja terlupakan. 

Semoga seluruh bantuan dan dorongan yang telah diberikan dibalas oleh-Nya. 

dukungan. 

Amin. 
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