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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan berkat bimbingan bapak ibu dosen, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Asupan Natrium, 

Kalium, dan Magnesium berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi dan Tipe 

Daerah pada Lansia di Sulawesi (Analisis Data Sekunder 2010)”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan pendidikan 

strata1 di bidang gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas.Esa 

Unggul. Perlu disadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

disampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
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Esa Unggul. 

3. Ibu Erry Yudhya Mulyani, M.Sc selaku pembimbing utama beserta 

keluarga yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan terhadap skripsi ini. 

4. Bapak Mury Kuswari, S.Pd, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah rela 
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6. Papa, Mama, Ratih, Riska, Resha, Nenek Mimin, yang telah turut serta 

memberikan doa juga semangat selama proses penyusunan Skripsi ini. 

7. Evi, Ira, Memei, Nela, Kak Ano n Ani, Dita, Mega, Sefi, Kak Unay, Kak 

Kodel, Kak Nike, Indah, Puspa beserta para pejuang anak bimbingan Ibu 

Erry lainnya, yang telah bersama-sama memperjuangkan skripsi ini agar 

dapat wisuda tepat waktu. 
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8. Teman-teman tersayang Kak Oji, Intan Pauziah, Hadi Suwarso, Shabrina 

‘bundo’, Devy ‘caphy’, Dian ‘buje’, ‘ante’ Sarah, Kak Restu ‘kagentu’, 

Kak Desti, dan Kak Eprim. Semangat untuk sidang periode selanjutnya 

kawan.. 

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran penyusunan skripsi.  

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga 

amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah 

SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 
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