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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah 

Subhanallahuwata’ala,  karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah 

MuhammadShalallahu’alaihiwasalam, penutup para Nabi dan Rasul yang telah 

membimbing manusia ke zaman beradab yang penuh dengan ilmu pengetahuan, 

berikut segenap keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqamah menempuh 

syariatnya hingga akhir zaman. 

 Berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang 

berjudul Hubungan Status Ekonomi dan Intake Protein Terhadap Status Gizi Pada 

Anak Usia 7-12 Tahun di Propinsi Sumatra Selatan. Skripsi ini disusun untuk 

melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan tugas 

akhir program study Ilmu Gizi. Skripsi ini disusun bertitik tolak dari keinginan 

penulis untuk memberi kontribusi yang nyata dalam usaha menambah wawasan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan Status Ekonomi terhadap Intake 

Protein terhadap Status Gizi Pada Anak Usia 7-12 Tahun di Propinsi Sumatra 

Selatan. 

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak 

terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang tidak terhingga kepada Bapak Idrust Jusat .M.Sc selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Gizi.  
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Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepadaIbu 

Herwanti Bahar,M.Sc dan Bapak Nanang Prayitno,MPS yang telah meluangkan 

waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Bapak/Ibu yang telah bersedia menjadi penguji pada sidang 

skripsi saya dan memberikan saran dan nasehat agar skripsi saya menjadi lebih 

baik. 

 Penghormatan tiada henti-hentinya dan do’a kepada Ibundaku Tercinta 

Sarmiatun dan Ayahandaku Tercinta Suprapto yang selalu memberikan dukungan 

moral, material dan spiritual bagi keberhasilan penulis. Tidak lupa pula saya 

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rimba Putra Negara dan 

dr.Ardian Wibowo yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya 

setiap hari dan ucapan terimaksih kepada keluarga besar dan seluruh sanak 

saudara yang telah mengisi hari-hari penulis penuh dengan inspirasi. 

 Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman program studi 

pendidikan Ilmu Gizi atas segala bantuan yang diberikan dan partisipasinya dalam 

penyusunan skripsi ini. Sahabat – sahabatku Yosi Marisa adetia,Reynie Arvila 

Anastasya,Ria Yuliana yag selalu menemani saya dan juga Teman-temanku satu 

Tim Riskesdas juga seluruh saudari-saudarikuyang telah meluangkan waktunya 

untuk terlibat dalam kegiatan penelitian ini dan memberikan semangat serta 

dorongan dan kerjasamanya dengan baik selama proses penelitian ini berlangsung 

hingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan juga bagi pihak-pihak lain yang ingin menjadi seorang yang intelek. 
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Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswa Program Study Ilmu Gizi 

diharapkan dapat menjadi bahan belajar untuk pengembangan ilmu, serta menjadi 

inspirasi untuk menciptakan karya yang lebih bagus lagi kedepannya. 
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