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Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Naily Parastiti Ali 
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Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: 

“HUBUNGAN PENINGKATAN BERAT BADAN IBU HAMIL 

DENGAN BERAT BAYI LAHIR DI RUMAH SAKIT 

ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG” 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar skripsi orang 

lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan 

plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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   Naily Parastiti Ali 
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PRAKATA 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, segala puji syukur kepada Allah 

subhanahu wata’ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hubungan peningkatan 

berat badan ibu hamil dengan berat bayi lahir di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang”.  

 Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad 

shalallaahu ‘alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya 

yang senantiasa menegakkan sunnahnya. Semoga di hari kiamat nanti diakui 

sebagai umatnya dan mendapatkan syafa’atnya. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan 

dalam mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak 

lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. H. Muslich Ashari, Sp.OG., selaku dosen pembimbing I yang telah 

banyak mendorong, membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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3. dr. Anita Soraya Soetoko, M.Sc., selaku dosen pembimbing II yang telah 

dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan 

membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

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

memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. 

5. dr. Bekti Safarini, Sp.Rad., selaku dosen penguji II yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan yang membangun dalam menyusun skripsi 

ini. 

6. Kedua orangtua saya Ali Sawabi dan Esti Wijayanti, kedua adik saya Naila 

Pratidina Ali dan Desta Haidar Ali yang senantiasa membantu dalam bentuk 

do’a, motivasi, nasihat, serta hal lainnya yang mampu membangkitkan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Unit Rekam Medik Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang  yang telah 

banyak membantu dalam penelitian ini. 

8. Sahabat-sahabat saya Arum, Krisput, Vania, Wahyu, Lala, Ninuk, Tata, Gina, 

Adyan, Nisa, Hanny, Fitratul, Ida Yustina, Linda dan Rendika yang telah 

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga Asisten Laboratorium Patologi Klinik serta sejawat FK Unissula 

angkatan 2016 “CRANIUM”. 

10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sangat membangun. 

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi masyarakat, civitas academia FK UNISSULA dan menjadi salah satu 

sumbangan dunia ilmiah dan kedokteran. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 17 Ferbruari 2020 

 

 

Penulis


