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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan 

Proposal ini dengan judul “Hubungan Asupan Zat Besi, Vitamin C, Protein, dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Anemia Pada Remaja Putri Usia 15-24 Tahun di 

Pulau Jawa dan Pulau Bali”. 

Peneliti menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, 

akan tetapi berkat bimbingan, arahan dan dukungan serta bantuan dari berbagai 

pihak maka Proposal ini dapat diselesaikan. Untuk itu izinkanlah peneliti untuk 

mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Idrus Jus’at,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan perhatian, masukan, dan 

motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Herwanti Bahar M.Sc, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan, arahan, dukungan, waktu luang, dan saran serta 

nasihat bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Tiurma Heryawanti P.M,Kesm selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dukungan, waktu luang, dan 

saran serta nasihat bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul yang 

telah memberikan ilmu, masukan dan saran serta dukungan agar Penulis 

cepat menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Kepada mamah tersayang terimakasih untuk kasih sayang, semangat dan 

doa yang tidak pernah henti di panjatkan, kerja kerasnya serta dukungan 

moril, maupun materil selama berjalannya penyusunan skripsi ini me love 

you.. more then you know, actually  

6. Kepada kakak-kakakku (yuli dan wawan) terimakasih atas doa dan 

semangatnya yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kepada teman sepergaulan (ses yunita, ses tuty, ses rini) terimakasih untuk 

persahabatan rock and roll ini yang selalu memberi semangat hingga 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. aku sayang kalian. 

8. Kepada sahabat sehidup semati (Tika dan Ika) terimakasih dukungan dan 

motivasinya semoga kalian cepat nyusul menyelesaikan skripsinya.  

9. Kepada teman-teman satu bimbingan Ibu Wanty (kak tika, Nenoy, Cint 

Widya) terimakasih dukungan dan doanya. 

10. Semua teman-teman seperjuangan di Gizi angkatan 2011 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memotivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Proposal ini masih terdapat banyak 

sekali kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk menyepurnakan skripsi ini. Namun, besar harapan penulis 

semoga Proposal ini bermanfaat bagi kita semua untuk ke arah yang lebih baik. 

 

Jakarta,    Agustus 2014 

 

Peneliti 


