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SANWACANA 

 

 

 

 

Bismillahirahmannirrahim, 

Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala curahan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan 

teladan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita 

mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya Rabbalalaamiin. 

 

Banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-

saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul 

“Ketersediaan dan Perilaku Konsumsi Makanan Jajanan Olahan Siswa 

Sekolah Dasar di Bandar Lampung”.  Oleh karena itu pada kesempatan ini 

dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc. sebagai Pembimbing Pertama atas 

ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, dukungan, dan nasihat yang telah 

diberikan selama proses penyelesaian skripsi. 

2. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S., selaku Pembimbing Ke dua yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, saran dan dukungan kepada penulis selama 

proses penyelesaian skripsi. 
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3. Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari, M.Si., atas bantuan, saran dan arahan 

yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini. 

4. Ir. Achdiansyah Soelaiman, M.P., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, 

atas saran, nasihat dan dukungan selama ini. 

5. Ir. Samsu Udaya Nurdin, M.Si., Ph.D., dr. Reni Zuraida, M.Si. dan Mika 

Margareta, S.T.P., M.Sc., atas bantuan, dukungan dan motivasi yang 

diberikan kepada penulis selama penelitian. 

6. Teruntuk orang tua penulis, terima kasih atas do‟a, dukungan, nasihat, saran 

dan segala limpahan cinta serta kasih sayang yang tulus ikhlas membesarkan 

dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran.  Kedua adik penulis tersayang 

Hikmah Paradila dan Muhammad Bahauddin Al-Bantany yang menjadi 

motivasiku.  Kelak kesuksesan penulis akan dipersembahkan untuk kalian. 

7. Dwiky Caprinara, terimakasih atas bantuan, motivasi, saran dan semua 

kebaikan kepada penulis selama ini. 

8. Teman seperjuangan Tunjung Andarwangi, terimakasih atas bantuan, 

dukungan, serta kebersamaan susah dan senang selama penelitian dan proses 

penyusunan skripsi. 

9. Sahabat- sahabat terbaik penulis Aprilia Rahmawati, Elsa Primasari, Fachira 

Chairunnisa, Furi Tiara Anggunanda, Melani Florensi, Rika Ester S, Vira 

Sismiari, dan Aldino Ahmad  terimakasih atas bantuan, dukungan dan 

kebersamaannya selama ini. 

10. Teman seperjuangan dalam usaha dan doa, Niken Wiandhani dan Nadia 

Ariandika Arlin, terimakasih atas bantuan, semangat, serta kebersamaan 

dalam susah dan senang. 
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11. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2011; Tami, Ica, Mariyana, Mery, 

Cici, Juwita, Namira, Sartika, Misil, Feby, Clara, Desta, Rini, Nani, Dita, 

Vany, Endah, Awi, Tiar, Haliana Yuda,Yanuar, Bobi dan teman-teman lain 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas pengalaman dan 

kebersamaannya selama ini.  Semoga kelak kesuksesan menyertai kita semua, 

Aamiin. 

12. Pakde dan Bukde serta teman-teman KKN Kampung Gunung Timbul penulis, 

Peni, Bang Pranca, Pandya, Putera, Haqki, Riki dan Putu. 

13. Atu dan Kiyai Agribisnis 2008, 2009, dan 2010, adinda Agribisnis 2012, 

2013, dan 2014 atas dukungan dan bantuan kepada penulis. 

14. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Agribisnis (Mba iin, Mba ayi, Mas 

Kardi, Mas Bukhari dan Mas Boim) atas semua bantuan yang telah diberikan. 

15. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan 

segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua.  Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses 

penulisan skripsi ini.  Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas 

segala bantuan yang telah diberikan.  Aamiin ya Rabbalalaamiin. 

 

Bandar Lampung, September 2015 

Penulis, 

Qurrotun Ayuniyah


