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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Hubungan 

Kenaikan Berat Badan Anak Balita dan Pemberian Terapi Zinc dengan 

Lama Hari Rawat Inap Pasien Diare Akut di Rumah Sakit Al-Islam Kota 

Bandung Periode 2014” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. dr. M.Taufiq 

Siddiq Boesoirie, M.S., Sp.THT KL(K), selaku rektor Universitas Islam Bandung. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., 

AIF, selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah 

mengizinkan dan memberi kesempatan agar penilitian ini dapat dilakukan. Terima 

kasih kepada  Prof. Dr. Ieva B. Akbar, dr., AIF  selaku pembimbing I, serta 

ucapan terima kasih kepada Titik Respati, drg., MSc. PH selaku pembimbing II 

atas segala waktu, ilmu, nasihat, arahan, kritik, saran dan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan 

kepada Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes selaku dosen wali untuk seluruh 

bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung. Penulis mengucapkan terima kasih 

kepada Dr. H. Adjat Sedjati Rasyad, dr., M.Kes., AIF, Miranti Kania Dewi, dr., 

MSi dan Siska Nia Irasanti, drg  selaku dosen penguji sidang atas ilmu serta kritik 

dan saran agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. 
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 Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Lina Nurlaina 

Radiyah untuk seluruh doa tiada henti, kasih sayang tanpa batas, kesabaran tak 

terkira, semangat, dorongan dan harapan, sehingga menjadi motivasi terbesar bagi 

penulis untuk terus maju. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ayahanda 

tercinta A. Yadhie H. untuk kasih sayang, doa, semangat, dan kepercayaan bagi 

penulis, juga adik tersayang Azka Muzakiah atas doa, semangat dan bantuannya 

dalam penyusunan skripsi ini.  

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rabbani Ryanka untuk segala 

kebersamaan, dukungan, semangat dan kesabarannya selama proses penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Romli serta Zahra, Fuzna, 

Kharisma dan seluruh keluarga sejawat angkatan 2011 yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu atas doa, dukungan dan semangat bagi penulis. Tak lupa 

ucapan terima kasih penulis haturkan kepada sahabat-sahabat alumni SMP Salman 

Al Farisi untuk seuruh dukungan dari jauh. 

 Ucapan terima kasih kepada Ibu Rahayu, Pak Jajang serta seluruh staf 

bagian rekam medik Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang telah membantu dalam 

pengumpulan data serta seluruh pihak terkait dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

membangun untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga karya tulis ini 

dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya. 

Bandung, 20 Juli 2015 

             Penulis 
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