
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, 

dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga Proposal Skripsi yang berjudul 

”Perbandingan Status Gizi Remaja usia 15-18 tahun  di Pedesaan dan di Perkotaan 

di Provinsi Jawa Timur serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya” dapat 

diselesaikan. 

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan 

serta bantuan dari berbagai pihak. oleh  karenannya pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang selalu memberikan kesabaran, 

memberikan kekuatan, dan selalu memberikan jalan agar selalu di mudahkan 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

2. Bapak Idrus Jus’at, PhD selaku pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan, waktu dan  saran serta nasehat yang bermanfaat bagi 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Erry Yudhya Mulyani, M.Scselaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, waktu dan saran serta nasehat yang 

bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikanskripsi ini. 

4. Buat ka nina, ka putri, ka erry, dan mas dudung yang selalu membantu dalam 

hal-hal mata kuliah. 

5. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu memberikan doa-

doanya yang luar biasa, dukungan yang tak terhingga nilainya, serta selalu 



memberikan kasih sayang yang luar biasa agar skripsi ini bisa diselesaikan 

dengan sempurna. 

6. Kepada keluarga tercinta yang telah setia dan sabar memberikan doa dan 

dukungan baik moril maupun materil selama penyusunanskripsi ini. 

7. Buat seseorang yang disana yang selalu memotivasi, mendukung, dan setia 

menunggu. 

8. Buat team Riskesdas (muiza, duwi, ana, ase, nofi, festy, nita, bulle, retha) 

yang selalu membantu ketika sedang kesusahan dalam mengerjakan data-data 

Riskesdas. 

9. Buat Q-kost (ajeng, onenk, zulfa, ipeh, festy) yang selalu membantu dan 

mendukung agar skripsi ini bisa cepat selesai. 

10. Buat anak kostan (wenny, tiwi, icha, reni) yang selalu membantu dan 

mendukung agar skripsi ini bisa cepat selesai. 

11. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2008 yang telah membantu dan 

memotivasi. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunanskripsi ini. 

Dalam penulisan proposal ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran, agar proposal skripsi ini menjadi lebih baik.  

Sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian dengan baik. 
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