
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan 

RahmatNya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Asuhan Kebidanan Pada Bayi M Usia 3 bulan Dengan seborrhea Di PMB Bidan R 

kota Bogor”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya 

Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Bogor, Poltekkes Kemnkes Bandung.  

Dalam hal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, 

karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

:  

1. Dr. Ir. H. R. Osman Syarif, MKM selaku Direktur Poltekkes Kemenkes 

Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada D-III Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Bandung untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini.  

2. Sri Mulyati, SKM.MKM selaku Ketua Program Studi D-III Kebidanan Bogor 

Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah memberikan kesempatan menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini.  

3. Titi Nurhayati, SKM.MKM selaku dosen pembimbing dan penguji III yang 

telah memberikan bimbingan motivasi, semangat serta kritik dan saran dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan.  

4. Ni Nyoman Sasnitiari, M.Keb selaku pembimbing akademik sekaligus penguji 

I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat serta kritik dan saran 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir sehingga Laporan Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan.  

5. Gilang Purnamasari, SST.M.Kes selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan kritik dan saran sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

terselesaikan. 

6. Teristimewa kepada orang tua, kakak dan seluruh keluarga yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang dan doa yang tulus 



kepada penulis sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan 

baik 

7. Bd. Ruswanti, S.ST yang telah memberikan tempat dan waktu untuk melakukan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir.  

8. Ibu dan keluarga responden atas kerjasamanya yang baik.  

9. Rekan seangkatan dan pihak-pihak yang terkait dan banyak membantu dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan berkat atas segala amal baik 

yang diberikan dan semoga Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi semua pihak yang 

dimanfaatkan. Seluruh isi Laporan Tugas Akhir ini sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab penulis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. 

 

Bogor, April 2021 
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