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PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah Robbil’alamin puji dan syukur kepada Allah SWT yang 

memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Hubungan Preeklamsi Berat Dengan Kejadian Kematian Bayi Dalam 

Rahim” sebagai bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF., selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian. 

2. dr. H. Muslich Ashari, Sp.OG., selaku dosen pembimbing pertama dalam 

penelitian ini, telah memberikan wawasan, bimbingan dan arahan kepada 

penulis serta meluangkan waktu sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 

3. Dr. Siti Thomas Zulaikhah., SKM., M.Kes., sebagai dosen pembimbing 

kedua dalam penelitian ini, telah memberikan wawasan, bimbingan dan 

arahan kepada penulis serta meluangkan waktu sehingga penelitian ini 

dapat terlaksana. 

4. dr. H. Yulice Soraya Nur Intan, Sp.OG., sebagai dosen penguji pertama, 

yang telah memberikan arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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5. dr. Mohammad Riza, M.Si., selaku dosen penguji kedua, yang telah 

memberikan arahan dan perbaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

6. Keluarga tercinta, Ayahanda Budy Utomo, Ibunda Suwarti, adik Gita 

Atiqa Faidiansyah, serta adik Belva Ainun Mahya yang telah mencurahkan 

kasih sayang, kesabaran, perhatian dan pengorbanan serta doa yang 

dipanjatkan kepada Allah, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro yang telah dengan sabar 

membantu, mengarahkan serta  memberikan ijin penelitian. 

8. Teman – teman yang terkasih, Melly, Dessy, Ratih, Dian, Ika, Jalu dan 

Firda serta keluarga besar Cardio atas dukungan, nasihat, doa serta arahan 

yang diberikan. 

9. Kakak – kakak penulis tersayang, Mbak Lina dan Mbak Nola atas 

dukungan serta doanya. 

10. Kak Alexandro dan Debi yang tak bosan memberikan semangat, nasihat 

dan dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu 

baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan segala bentuk 

dukungan kepada penulis sehingga penulis memiliki semangat untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 
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Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

mengingat keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran untuk perbaikan dalam penulisan dimasa mendatang. 

Akhir kata penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 29 November 2019 

Penulis 
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