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KATAPENGANTAR

Keberhasilan akan menghampiri siapapun yang mau berusaha. Segala sesuatu

yang dilakukan dengan niat baik akan dibukakan jaJan, waJaupun tak selamanya

tampak muJus namun pada akhimya akan tercipta jawaban, karena segaJa sesuatu

pasti ada waktunya.

Syukur dan segala pujian hanya kepada Tuhan Allah Tritunggal, atas anugerah

dan kebaikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang

berjudul Gambaran Umum Penderita Preeklampsia-Eklampsia Yang Di Rawat Inap

Di Rumah Sakit Immanuel Bandung Periode Juli 2003-Juni 2004.

Penyusunan karya tuJis ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar satjana kedokteran di FakuJtas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, serta

untuk menambah iJmu pengetahuan dan pengalaman pada penulisan karya tulis.

Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan karya tulis ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada :

1. Slamet Santosa, dr., MKes., sebagai pembimbing pertama, atas petunjuk,

pengarahan, saran dan dorongan serta waktu yang telah diluangkan untuk

membimbing penuJis.

2. Aloysius Suryawan, dr., SpOG., sebagai pembimbing kedua, yang telah

meluangkan waktu memberikan dorongan, saran dan petunjuk dalam

mengumpulkan data serta penulisan karya tulis ini.

3. Rachmadi S, Dr.,dr., SpOG., sebagai dosen penguji, yang telah meluangkan

waktu serta memberikan saran dan masukan bagi karya tulis ini.

4. Diana K Jasaputra, dr., MKes., sebagai dosen penguji, yang telah meluangkan

waktu serta memberi saran dan masukan bagi karya tulis ini.

5. Karyawan dan Staf di bagian rekam medik Rumah Sakit Immanuel, atas

waktunya untuk menyediakan data yang diperlukan.
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6. Suster dan perawat di bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit

Immanuel, atas kesedian menyediakan data bagi penulis.

7. Mama dan Papa tercinta. Bukan sekedar karena kesabaran, dorongan rnoril

dan rnateriil rnaupun nasehat tetapi karena kasih sayang rnereka telah rnenjadi

rnotivasi yang rnernberi sernangat tersendiri.

8. Eva, Adriel dan Budi H, yang telah rnenjadi cahaya dalam keluarga.

9. Gracias M Sihornbing, ternan sahabat dan saudara, yang telah memberikan

banyak bantuan dan masukan, tanpanya penulisan karya tulis ini mungkin

terlambat dirnulai.

10. Tia Muffianti, setetes air mata dari langit pikiran dan seulas senyum dari

dataran hati

II. Tria dan Vita, yang telah rnemberikan saran dan dukungan yang begitu

berarti, serta telah rnenjadi inspirasi dalam berkarya.

12. Widya Saptaputra, Veronika P Tanod dan Elisa Surjadi, kalian adalah cahaya

Dia bagi orang banyak, semangat dari kalian ibarat sentuhan tanganNya..

13. Didit, Roby, Dimas bersama-sama menjadi ternan dalam suka dan duka

rnenyelesaikan tugas karya tulis.

14. Dimas, Ikhsan, Billy, Adi, Sammy, dan Ira S yang telah membantu dalam

mencari dan pengolahan data, serta memberi masukan yang berarti.

15. Vicky, Iwan, RuBy, Eja, Wendra, Rahma P, Dwi Sylvia, dan Irene, sahabat

dalam keseharian dan ternan menanti kelulusan.

16. Seluruh ternan-ternan FK Maranatha dan pihak yang tidak dapat ditulis satu-

persatu, semoga segala bantuannya berkenan bagi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat memberi arti dan

rnanfaat bagi kita semua.

Bandung, Januari 2005

Penulis
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