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PRAKATA 

 

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi robbil „alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.Shalawat serta salam penulis haturkan 

pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunahnya. Atas berkat bimbingan, 

bantuan, dorongan serta doa dari semua pihak, maka  penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Hubungan Obesitas pada Kehamilan dengan 

Preeklampsia Studi Observasi Analitik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang” sebagai sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

       Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

berbagai pihak, antara lain kepada : 

1. Bapak dr. Iwang Yusuf, M.Si., selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

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

telah sabar dan penuh kesanggupan memberikan bimbingan, saran dan 

dorongan sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat selesai. 
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3. Bapak DR. Drs. H. Israhnanto Isradji, Msi., selaku dosen pembimbing II 

yang telah sabar dan penuh kesanggupan memberikan bimbingan, saran 

dan dorongan sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat selesai.  

4. Ibu dr. Rini Aryani, Sp. OG., selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktu untuk menguji dan memberikan masukan dalam perbaikan karya 

tulis ilmiah ini kepada penulis. 

5. Ibu dr. Hj. Nika Bellarinatasari, Sp. M, M.Sc., selaku dosen penguji yang 

telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan dalam 

perbaikan karya tulis ilmiah ini kepada penulis. 

6. Bapak dr. H. Joko Wahyu W., M.Kes., selaku Koordinator kegiatan 

ilmiah.  

7. Ibu DR. Rita Kartika Sari, SKM, M.Kes., yang memberikan ijin kepada 

penulis untuk melakukan pengambilan data rekam medik di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang. 

8. Keluargaku tercinta Ayahanda drs. Kuswanto, M.Mpd., dan Ibunda Ayin 

Amelia Sari, Amd.Keb., serta adik-adikku Ilmi Anna dan Ilmi Inna yang 

selalu memberikan motivasi kepada penulis. 

9. Teman-temanku Nigella Sativa 2010 serta pihak-pihak lain yang tidak 

dapat penulis sebut satu persatu terimakasih atas bantuan, dukungan dan 

doanya 
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini jauh dari 

kesempurnaandikarenakan keterbatasan penulis.Oleh karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran untuk perbaikan dalam penulisan di waktu mendatang. 

Harapan penulis semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Semarang, 18 September 2016 

 

                                                         penulis 

 


