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PRAKATA 

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “Hubungan kadar Hb dibawah normal pada kehamilan 

dengan perdarahan postpartum primer di Puskesmas Paguyangan” sebagai 

sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

berbagai pihak, antara lain kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian ini. 

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

penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, 

dan meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.  

3. dr. Anita Soraya Soetoko, Msc., sebagai dosen pembimbing kedua dalam 

penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan, wawasan, arahan, motivasi, 

dan meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

4. dr. Hj. Yulice Soraya Nur Intan, Sp.OG., selaku dosen penguji pertama, yang 

telah memberikan bimbingan untuk perbaikan dan penyelesaian skripsi ini 
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5. dr. Erwin Budi Cahyono, Sp. PD., selaku dosen penguji kedua, yang telah 

memberikan bimbingan untuk perbaikan dan penyelesaian skripsi ini. 

6. Keluarga tercinta Abah Sunarko dan Ibu Wastiah, kakak tersayang Dian 

Islami terima kasih atas doa, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan, 

nasehat, kesabaran, dan pengorbanan sejak penulis memulai pendidikan 

hingga sekarang. 

7. Puskesmas Paguyangan Brebes yang telah membantu dan memberikan izin 

penelitian. 

8. Teman-temanku Vivi, Ipin, Mas Ilham, Atika, Aul, Safira, Mas Najib, Mba 

Melly, Mba Dessy, Mba Putri, Mba Ratih dan teman lainnya terimakasih atas 

dukungan, nasihat, dan doanya. 

9. Teman-teman 1Shot, Gina, Adyan, Naily, Ninuk, Hanny, dan Nisa 

terimakasih atas dukungan, semangat dan doanya. 

10. Teman-teman seperjuangan saya, keluarga besar Cranium angkatan 2016 

serta semua pihak-pihak yang telah membantu saya dan tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu  

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 semoga hasil penulisan ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 


