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Puji dan syukur saya penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat 

dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir ini. Penulisan 

skripsi ini dilakukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Gizi pada Fakultas Ilmu-

Ilmu Kesehatan Universitas Esa. 

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup 

sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do’a yang tidak 

terputus untuk kedua orangtua  tercinta yang memberikan dukungan, kasih 

sayang dan cintanya yang tidak akan pernah terganti. Serta adik-adikku. 

Terimakasih atas dukungan, doa, support, dan semua yang telah diberikan 

selama saya kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. You’re my 

everything mom, dad. 

2. Ibu Laras Sitoayu, S.Gz., M.KM., RD selaku pembimbing pertama 

terimakasih banyak atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan 

selama penulis melakukan bimbingan dan bersedia memberikan 

bimbingan walaupun sedang cuti. 

3. Ibu Prita Dhyani Swamilaksita, S. P, M.Si selaku pembimbing kedua, 

terimakasih atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama 

penulis melakukan bimbingan.  

4. Ibu Putri Ronitawati, S.KM., M.Si.,RD selaku penguji pertama saya, 

terimakasih atas saran, masukan dan kritik yang membangun dalam 

penelitian saya ini yang telah ibu berikan. 

5. Ibu Yuges Saputri, S.Gz., M. Sc Selaku penguji kedua saya terimakasih 

atas saran, masukan dan kritik yang membangun dalam penelitian saya ini 

yang telah ibu berikan.terimakasih atas. 

6. Sahabat-sahabatku Verydiana, Febriyanti, Vivi, Citri, Rifka, Ira yang 

selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat, mau 

direpotkan dengan segala bantuan yang diminta, saling memberi saran dan 

kritik untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. 



7. Teman-temanku PKL Desa Ciracas (Era, Ovi, Rica, Febri, Mona, Fia, Vio, 

Ka dew, Feby) yang saling mendukung satu sama lain untuk dapat sidang 

proposal awal dan saling memberikan masukan yang baik agar tetap 

semangat terus untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ka anggi dan Ka inggri yang selalu membantu saya selama uji validitas 

kuesioner, turun lapang menjadi enumerator, bersedia direpotkan dengan 

banyak pertanyaan megenai skripsi, memberikan masukan, arahan, kritik 

kepada saya selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih 

banyak kakak kakak ku tercinta. 

9. Yunda dan Ami terimakasih banyak yang sudah bersedia panas-panasan 

dan lelah menjadi enumerator untuk membantu saya ke rumah responden 

saat siang hari sampai sore bahkan dari pagi hingga sore hari dan 

memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini. 

10. Dan orang-orang disekeliling saya yang sudah membantu saya dan yang 

sudah banyak saya repotkan dan mendukung saya mengerjakan skripsi ini 

yang tidak bisa saya sebut satu persatu. 
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