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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini.  

 Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan Sarjana 

Gizi di Universitas Esa Unggul. Skripsi ini berjudul “Hubungan Antara Status 

Gizi, Asupan Zat Gizi Makro serta Serat, Dan Aktivitas Fisik Dengan 

Kebugaran Anak Sekolah Dasar Kelas V Usia (10- 12 tahun) Di SDN Talaga 

2 Cikupa Tangerang”. 

 Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan 

mendukung dalam proses penyusunan proposal skripsi ini kepada : 

1. Bapak Dr.Aprilita Rina Yanti Eff,M.Biomed.,Apt selaku Dekan Fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Sugeng Wiyono, M.Kes selaku Pembimbing I yang telah memberi 

bimbingan, dukungan serta waktunya dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Mury Kuswari, S.Pd. M.Si selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, waktu luang dan saran serta nasihat 

bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu 

yang sangat bermanfaat kepada saya. 
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5. Kedua orangtua saya, Bapak H. Abdul Kabir dan Hj. Nurhayati, Serta 

kakak-kakak saya yang telah memberikan doa dan dukungan dalam 

penyelesaian penyusunan skripsi ini. 

6. Saudara dan teman-teman saya, Ega silvana, Qiqi, Daylinda, dan Nina  

yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian 

penyusunan skripsi ini. 

7. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sehidup semati 

selama kuliah Evi, Rini, Nita, Ruth dan Andira di Universitas Esa Unggul 

yang telah memberikan dukungan dan semangatnya dalam berjuang 

menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman Gizi 2011 (regular) di 

Universitas Esa Unggul yang tidak bisa di sebutkan satu persatu atas 

perjungan selama di bangku kuliah. 

 Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna 

dan perlu adanya perbaikan. Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam 

penyempurnaan penulisan skripsi ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan 

terimakasih. 

 

         

        

             Jakarta, Februari 2015 

 

 

        Tuty Alawiyah 


