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KATA PENGANTAR 
 

     Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan  rahmat-Nya dalam  

pengerjaan karya tulis ilmiah yang berjudul “Gambaran Kelahiran Prematur di 

Rumah Sakit Immanuel Periode Januari 2013-Desember 2014”  ini segala 

sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat selesai dengan baik. 

Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh 

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

     Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi tentang gambaran ibu 

yang melahirkan prematur. 

     Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini tak jarang dijumpai adanya halangan 

maupun kesulitan, namun dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan, oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Sri Nadya J. Saanin, dr., Mkes selaku pembimbing karya tulis ilmiah ini 

yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dukungan serta 

bantuan moral dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Winsa Husin, dr., M.Sc., M.Kes.,PA(K) selaku pembimbing karya tulis 

ilmiah ini atas perhatian, tenaga, waktu, pikiran, serta dukungan dan 

bantuan moral dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

3. Bina Miguna, dr., MM-BAT selaku direktur Rumah Sakit Immanuel 

Bandung yang telah memberikan izin untuk pengambilan dan pengolahan 

data rekam medik untuk penulis melakukan penelitian 

4. Ibu Lidya dari bagian litbang Rumah Sakit Immanuel dan Ibu Krisye dari 

bagian rekam medik atas segenap bantuan yang telah diberikan selama 

penulis melakukan penelitian. 

5. Teman-teman : Lia Oktarina A,  Ni Putu Asri Lestari, I Dewa Gede Agung 

Purwakatamayasa, Nabilla Martasujana, Velicia Irene, Chakra Bakti, Hany 

Anneke, I Nyoman Surya Negara, Rheza Ferdiansayah, Astri Fitran 
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Wulantari dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan semuanya 

satu-persatu atas semua dukungan, bantuan, semangat dan perhatian 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

6. Kedua orang tua tercinta, Medina Gafur, dr., Sp.S. dan Drs. Iwan Hartono 

untuk segenap doa, dukungan, bimbingan, perhatian, semangat serta 

bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

7. Adik saya tercinta, Annisa Nararrya Hartono, Rama Albany Hartono, Raisa 

Namira Hartono, Sultan Keanugraha Hartono atas doa, dukungan dan 

perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

8. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua 

yang membacanya dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Bandung, Desember 2015 

 

 

 

 

      Penulis 

Ady Muhammad Hartono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




