
UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Bismillahirrahamaniirahiim, Alhamdulillahirrabillalamiin saya panjatkan kepada Allah 

Subhanawata’ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan 

skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Gizi pada 

program studi Gizi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Saya menyadari bahwa tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, sangatlah 

sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Aprilita Rina Yanti Eff M.Biomed, Apt selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas 

Esa Unggul. 

2. Bapak Mury Kuswari S,Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Gizi. 

3. Ibu Nadiyah S,Gz, M,Si, CSRS dan Bapak Nazhif Gifari S,Gz, M,Si, RD selaku dosen pembimbing 

yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi 

ini. 

4. Ibu Milliyantri Elvandari, S.Gz, M.Si dan Ibu Yulia Wahyuni, S.Kep, M.Si selaku dosen penguji yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan sidang dan perbaikan-perbaika demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

5. Ayah saya Kompol.Syaiful Bahri S.H dan Ibunda saya Herdiana yang selalu setia menemani saya 

khususnya selama penelitian berlangsung Jaazaakillah khairan atas bantuannya serta doanya yang tak 

pernah putus, yang telah ayah sama mama lakukan demi untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik 

untuk tia. Semoga bisa membuat ayah sama mama bangga tidak hanya didunia tetapi juga di akhirat. 

6. Kakak saya Distia Herdia Syari S.Psi dan Abang ipar saya Nufi Alabshar S.ST Jaazaakillah khairan atas 

bantuan moril dan materil, atas doa-doa dan semangat yang telah diberikan. Semoga kita bisa selalu 

saling menyayangi, berhasil, membanggakan dan membahagiakan orang tua kita. 

7. Mupiko ukhti-ukhti shalehah persabahatan till Jannah In syaa Allah, Jaazaakillah khairan atas semangat 

dan doa-doanya. 

8. Teman-teman gizi paralel 2017. Khususunya (Adek-adek akak mut : Sumi, hapsah, suci, ona, fitri) 

Jaazaakillah khairan atas kebersamaannya, kerjasamanya, dan semua cerita-cerita sedih dan bahagia 

yang pernah kita lalui. Semoga tali silaturrahmi kita tetap terjaga. 

9. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga telah banyak 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. 

Akhir kata, semoga Allah Subhanawata’ala membalas semua kebaikkan kalian semua dan semoga 

skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin Allahumma Aamiin. 
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