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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Hubungan Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah dan Jumlah Anak dalam Keluarga 

dengan Kejadian Stunting Usia 12–59 Bulan di Desa Panyirapan Kabupaten 

Bandung“. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir di Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari 

pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

Prof. Dr. Hj. Ieva B Akbar, dr., AIF selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Bandung, kepada Yani Dewi Suryani, dr., SpA selaku dosen wali yang 

selama ini telah memberi dukungan. Terima kasih kepada Prof. H. Herry Garna, 

dr., SpA(K)., Ph.D selaku pembimbing I dan kepada Waya Nurruhyuliawati, dr., 

SpS selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan 

memberikan masukan dan ilmu yang berharga kepada penulis sehingga akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Zulmansyah, dr., SpA., M.Kes 

selaku pembahas I  dan Eva Rianti Indrasari, dr., M.Kes selaku pembahas II yang 

telah memberikan masukan kepada penulis. Terima kasih kepada seluruh dosen dan 

staf Fakultas Kedokteran Unisba yang telah memberi dukungan dalam perkuliahan. 

 Terima kasih kepada khususnya kedua orangtua penulis yang selama ini 

selalu mendukung, mendoakan, memberi dukungan materil serta tentunya 
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memberikan kasih sayang kepada penulis, yaitu IGP Miyasa, drh. dan Agustina 

Purnamawati, dr., SpTHT. Terima kasih kepada kakak perempuan tersayang Sarah 

Lita Kusumadewi, S.Ikom yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu berada di sisi penulis 

di sisi terbaik dan terburuk selama masa perkuliahan, Salma Raudhatusabrina B, 

Meisa Saphira, Alneysia Rahma Prianza, Anggraeni Noor Azahra, Marsha 

Caesariana, Fitri Eka Wulandari, Nadia Sarah Fathinah, Andi Michelle, dan masih 

banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih kepada Nisa, 

Citra, Mey, dan Kang Gopur selaku teman-teman seperjuangan pengambilan data 

di Desa Panyirapan. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengambilan data di Desa panyirapan, yaitu ibu-ibu PKK di seluruh RW 

yang ada di sana juga masyarakat yang mau bekerja sama dalam proses 

pengambilan data. Terima kasih terutama untuk keluarga sejawat penulis, yaitu 

rekan-rekan Trochanter yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama 

penulian skripsi ini dan selama waktu perkuliahan.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan penulis. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan 

mahasiswa serta dapat bermanfaat dalam ilmu kedokteran pada umumnya. 

 Bandung, 29 Januari 2020 

Penulis,  

 

 

 

Annisa Kusumawardhani 
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