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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul 

Asuhan Kebidanan Neonatus Pada By. Ny. N di PMB Suhartiningtyas Desa 

Karangayar, Poncokusumo, Malang sebagai salah satu syarat menyelesaikan 

pendidikan Ahli Madya Kebidanan pada Program Studi D III Kebidanan Malang 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat 

waktu. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Budi Susatia, S.Kp., M.Kes. selaku Direktur Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Malang. 

2. Herawati Mansur, S.ST.,S.Psi.,M.Pd, selaku Ketua Jurusan Kebidanan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 

3. Rita Yulifah, S.Kp., M.Kes, selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

Malang Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 

4. Asworoningrum Y., S.SiT., M.Keb. selaku Pembimbing Utama yang telah 

memberikan bimbingan sehingga laporan tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. 

5. Suhartiningtyas, SST., M.M.Kes, selaku bidan di wilayah Desa 

Karanganyar, Poncokusumo, Malang, yang telah memberikan kesempatan 

pada penulis untuk melakukan studi kasus di wilayah kerjanya. 

6. Orang tua, saudara-saudara dan seluruh keluarga tercinta atas segala 

dukungan, kasih sayang, jerih payah dan usaha baik material dan spiritual 

serta doa restu yang tulus dan ikhlas sehingga saya dapat menempuh studi 

ini dengan lancar. 

7. Rekan – rekan mahasiswa D III Kebidanan Malang, serta semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat 

diharapkan demi kesempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga semua sumbangan ilmu, moril maupun material dari semua 

pihak merupakan amal sholeh yang akan di balas oleh Allah SWT, dan semoga 

Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi semua pihak yang memanfaatkan. 
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