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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan berkat bimbingan bapak ibu Dosen, 
penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Karakteristik, Citra 
Tubuh dan Status Gizi Pada Mahasiswi Tingkat II Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes 
Jakarta II”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Sarjana Gizi  di 
Jurusan Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Perlu disadari bahwa penyusunan Skripsi  ini tidak dapat terselesaikan tanpa 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 
disampaikan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Bapak Idrus Jus’at, P.hD., selaku Dekan Program Studi Ilmu Gizi Universitas 

Esa Unggul Jakarta. 

3. Ibu Erry Yudhya Mulyani, S.Gz.,M.Sc., selaku pembimbing utama yang telah 

banyak meluangkan waktu berharganya untuk membimbing, mengarahkan 

dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.  

4. Ibu dr. Mayang A., selaku pembimbing teknis, yang telah banyak membantu 

dalam hal bimbingan teknis Skripsi penulis. 

5. Papa, Mama, Uni, Raihan serta Moli (peliharaan kesayangan) yang selalu 

menjadi pemulih semangat ditengah penatnya proses penyusunan Skripsi  ini. 

6. Mahasiswi Tingkat II Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu, yaitu bersedia 

menjadi responden dalam penyusunan Skripsi ini. 

7. Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, yang telah memberikan 

kesempatan saya dalam pengambilan data Skripsi. 

8. Seluruh teman-teman  Jurusan Gizi kelas Eksekutif Angkatan 2011 yang 

selalu menjaga kebersamaan dan keakraban, serta saling memberikan 

masukan-masukan serta dukungan  dalam penyelesaian Skripsi. 

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran penyusunan Skripsi.  

 



viii 

 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya Skripsi ini. 
Semogaamal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari 
Allah SWT, dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
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