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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
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Menurunkan Berat Badan Ibu Setelah Melahirkan”. Pembuatan skripsi ini di buat 

sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pembuatan 

skripsi. 
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memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

8. Malaikat kecilku (Gadis) yang selalu memberikan penyemangat dalam 

hidup ku dan sebagai inspirasi ku, untuk menyelesaikan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

9. Sahabat dekat ku (Iky, Syifa, Novi, Ana, Tari dan Tyas),  terima kasih 

masukan dalam pembuatan skripsi ini dan selalu memberikan semangat. 

10. Teman Seperjuangan khususnya Relliasi Oktaviani yang udah ngebantuin 

ngelola data spss, mita, jesika, halimah, teh cucu, etria, riri dan dini yang 

selalu meberikan semangat dan saling mengingatkan dalam pembuatan 

skripsi ini.  

11. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Fisioterapi, khususnya untuk teman 

seperjuangan angkatan 2008 dan 2009 yang telah memberikan 

dukungannya serta semangat kepada penulis.  

12. Terima kasih untuk sampel-sampel ku yang banyak membantu untuk bisa 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun.   

    Jakarta, 4 Desember 2013  
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