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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatu. 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT atas 

limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Hubungan Usia Ibu Dan Paritas Dengan Tingkat Kejadian BBLR Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta Tahun 2014”. 

Terwujudnya skripsi ini yang merupakan tugas akhir di Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung untuk mencapai gelar sarjana kedokteran umum. 

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan serta bantuan 

dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Prof.Dr.dr 

M Taufhiq S Boesoirie MS, Sp.THT-KL (K) selaku Rektor Universitas Islam 

Bandung, Prof.Dr. Ieva B Akbar, dr., AIF selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung. Prof. Dr. Herri Sastramihardja, dr., Sp.FK (K) selaku 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung periode 2004 – 2012. 

Penulis ucapkan terimakasih kepada Dadi S Argadireja, dr., MPH selaku 

pembimbing I dan R. Kince Sakinah, dr. selaku pembimbing II yang telah 

senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan, arahan, dan 

bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang tidak 

hanya membimbing dalam penulisan skripsi tetapi juga dari segi keilmuan dan 

kedokteran. 

Kepada Prof. Hidayat Wijayanegara, dr., Sp.OG(K) selaku pembahas I, 

Deis Hikmawati, dr., SpKK.,M.Kes selaku pembahas II. Nurjaman N, dr., SpS 

(K) selaku pembahas II dan Ike Rahmawati, dr., M.Kes selaku pembahas dalam 
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sidang skripsi. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan dan 

masukannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun skripsi menjadi lebih 

baik. 

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Meta Maulida D, drg., 

selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan. Terimakasih kepada para 

dosen dan seluruh staf Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah 

memberikan begitu banyak ilmu dan kasih sayang sejak awal pendidikan hingga 

saat ini serta segala motivasi, inspirasi, dan juga kepercayaan yang diberikan. 

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda H. 

Padil Karsoma dan ibunda Hj. Yeyet Suliawati yang sangat penulis cintai dan 

hormati yang tanpa hentinya memberikan dukungan, do’a, nasehat, dan motivasi 

sehingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan bersemangat dalam 

menyelesaikan studi kedokteran. 

Terimakasih penulis ucapkan dengan segenap hati semoga selalu diberikan 

kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat kepada M Rizki Budiman, Dea 

Guntur R, Kikeu R haruman, Desyani Aviciena, M Indra Alexsandra, Aidil 

Nursal, Faiz M Silmy, Fiqhul Azhari, Idharmawan BL, M Adam Wicaksono, M 

Faisal Ratman, Fadil, M Ris Lubis, Pipo A Nurullah, Rashif Anbia, Wildan H 

Ansori, Almer Aprillioza, Fauzan M, Krisandi Primadian, Iip A, Adriani 

Nadhirah, Abdul Rahman M, Fuzna Avisha N, Putri K dewi, Fadhilah A R, 

Rahmat Arif, M Dicky H, Rabbani R, dan Karin Rosalina Putri. Terimakasih telah 

senantiasa memberikan memberikan semangat, do’a, perhatian, dan kebahagiaan 

kepada penulis, semoga kita sekeluarga selalu dalam lindung-Nya. 
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Sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Bandung terimakasih atas do’a, persahabatan, dan solidaritas 

yang kalian berikan kepada penulis. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam seluhur proses 

penulisan skripsi ini. Semoga amal ibadah, dorongan, serta do’a yang diberikan 

dengan tulus dan ikhlas mendapat rahmat dan karumia dari Allah SWT, Amin. 

 

 

Wassalamu’alaikum warrahmaatullahi wabarokaatuh 

Bandung, 28 Juli 2015 
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