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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan 

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Perbandingan Persentase Penurunan Berat 

Badan antara Bayi yang Mendapatkan ASI dan PASI Pasca Kelahiran” tepat pada 

waktunya. 

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Selama proses pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mendapat bantuan 

dari berbagai pihak, baik moral maupun material, baik langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Lusiana Darsono, dr., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha. Terimakasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah 

diberikan untuk menunjang dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2.  Frecillia Regina,  dr., Sp.A, IBCLC selaku pembimbing pertama dalam pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih atas bimbingan, perhatian, kesabaran, saran, 

dukungan, dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu 

selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Dr. Oeij Anindita Adhika, dr.,MKes. selaku pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan bantuan bimbingan, 

saran, moral, dan dukungan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Limijati, Bandung yang telah mendukung 

proses pengambilan data penelitian ini. 

5. Orang tua penulis yang tercinta, Khong Budi Suharno dan Meyliana terima kasih 

atas kasih sayang, bantuan, doa, perhatian serta dukungan dalam penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah ini, juga adik-adik tercinta Kevin Winata dan Gregorius 
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William Winata yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa 

sampai penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai: Elsa Rianti, Anita 

Situmorang, Florencia, Alvin Sanjaya, Michelle Halim, Vincentius Ferdinand, 

Tamara Puthera, Tiara Thamrin, Andrea Novita Rinesti. 

7.  Keluarga besar TBM Galenus yang telah memberikan dukungan dan doa kepada 

penulis. 

8.  Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yan telah memberi 

semangat, doa, serta bantuan kepada penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis secara terbuka menerima saran serta kritik 

akan karya tulis ini. Penulis juga ingin berterima kasih kepada pembaca yang 

bersedia membaca Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 

dan menambah pengetahuan serta pengembangan penelitian maupun bagi semua 

pihak yang membutuhkan.   

       Bandung,           Oktober 2017 
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