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KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr, Wb., 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi dengan judul “Perbedaan Kadar Bilirubin pada Bayi 

Prematur dan Berat Badan Lahir Rendah yang Mengalami Ikterus 

Neonatorum di RS Al Islam Periode Tahun 2018” adalah salah satu syarat 

untuk memeroleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Islam Bandung.  

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari semua pihak. Penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Ieva B. Akbar, dr., AIF selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung.  

Dr. Hj. Noormartany, dr., SpPK(K)., M.Si dan Siti Annisa Devi Trusda, 

dr., M.Kes sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat 

merancang dan menyelesaikan skripsi ini. Kepada Dr. Yani Triyani, dr., SpPK., 

M.Kes selaku dosen pembahas 1 dan Annisa Rahmah Furqaani, S.Si., M.Biomed 

selaku dosen pembahas 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membahas 

skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Rumah Sakit RSAI 

Bandung, serta selaku staf Rekam Medis dan semua pihak yang turut membantu 

dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Rasa hormat dan terimakasih kepada ayahanda bapak Sujito dan ibunda 

tercinta Hartati yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, kasih 
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sayang, semangat, bimbingan serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis 

dapat tetap semangat menjalankan perkuliahan di Fakultas Kedokteran Unisba 

dan mampu menyelesikan skripsi ini, juga kepada kakak tercinta Aviandhana 

Dazha dan Imandaru yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

Terima kasih kepada para sahabat Dita Septianawanti, Afrizal Idris, Hanifa 

Islami, Garin Nurani, Gigih, Arif, dan Kahfi yang selalu ada saat suka maupun 

duka. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan Tiara Puspita, Lia Mutiara, 

Rismawati Dewi, Febriyanti Nurhidayah, Arienda Cahyani dan Anggi Yulianti 

yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam segala kesulitan 

menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Unisba. Terimakasih kepada 

seluruh Keluarga FK Unisba 2016 Trochanter yang menjadi bagian dari keluarga 

saya.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mungkin masih terdapat kekurangan 

sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi dapat bermanfaat bagi ilmu. 

 

Bandung, Januari 2020 
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