
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam 

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 

 

Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Keaktifan Ibu dalam Kegiatan Posyandu 

dan Pola Makan Balita dengan Status Gizi Balita di Kelurahan Rajabasa Raya 

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung” adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Lampung. 

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat motivasi, masukan, 

bantuan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak. Maka dengan segenap 

kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung;  

2. Dr. dr. Muhartono, M.Kes, Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung; 

3. dr. Dian Isti Angraini, M.P.H selaku Pembimbing Utama  atas 

kesediannya untuk memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, kritik dan 

saran dalam proses penyelesaian skripsi ini; 



4. dr. TA Larasati, M.Kes selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya untuk 

meluangkan waktu, memberi bimbingan, kritik, saran, nasihat yang 

bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini;  

5. dr. Azelia Nusadewiarti, M.P.H selaku Penguji utama pada Ujian Skripsi 

untuk memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, kritik dan saran dalam 

proses penyelesaian skripsi ini; 

6. Bu Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M.Kes selaku pembimbing 

akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama 3,5 tahun 

perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini; 

7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mama (Nurmawita, S.E) 

dan Papa (Prof. Dr. H. Faisal, S.H, M.H) yang selalu mendoakan setiap 

waktu, menguatkan, memberikan masukan, semangat berjuang, kesabaran, 

kasih sayang, keikhlasan dan atas segala sesuatu yang telah diberikan 

kepadaku hingga saat ini. Kakak-kakaku tercinta dr. Nidia Fifi Friandana 

dan Fedhli Faisal, S.H yang selalu mendoakan, memberi semangat dan 

dukungan  kepadaku selama menjalani perkuliahan; 

8. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, 

semangat dan motivasi yang tiada henti; 

9. Saudara-saudaraku tersayang Asttri Nurul Insani, S.E , Ivone Prata Mulia, 

S.Ab , Era Octafiona, S.Pd yang selalu mendengarkan keluh kesah, 

memberikan dukungan dan semangat; 

10. Seluruh Staf Dosen FK Universitas Lampung, terima kasih telah banyak 

memberikan pemahaman dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman untuk mencapai cita-cita; 



11. Seluruh Kader Posyandu Balita Rajabasa Raya dan Petugas Puseksmas 

Rajabasa Bandar Lampung, terima kasih atas bantuan dan kerjasama 

dalam pengambilan data;  

12.  Seluruh Staf Tata Usaha, Administrasi, Akademik, pegawai dan 

karyawan FK Unila; 

13. Sahabat-sahabat terbaikku Zelta Pratiwi Gustimigo, Nindia Dara Utama, 

Rembulan Ayu Niendhita, Sarah Windia Baresti, N. Dearassi Debby, 

Azmi Hanima Azhar, Tresa Ivani Saskia dan Fauziah Paramita Bustam 

yang sudah banyak membantu, memberikan semangat, berbagi canda dan 

tawa. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di 

Fakultas Kedokteran ini; 

14. Sahabat terbaikku A.A. Sg Ayu Tirta, Rissa Zeno, M. Fajri Pramesa, 

Yobeeh dan Farid Al-Rianto yang mendengarkan keluh kesah, memberi 

semangat, membantu dan bertukar  cerita walaupun dari jauh; 

15. Sahabat terbaikku dan sahabat seperjuanganku Zelta Pratiwi Gustimigo 

dan Rembulan Ayu Niendhita  yang selalu memberi semangat, doa , 

selalu sabar, dan selalu mendengar keluh kesahku; 

16. Teman-teman KKN Desa Sendang Asih Kabupaten Lampung Tengah 

yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling 

bekerjasama dalam menjalankan program kerja KKN.  Terimakasih atas 

motivasi dan doanya selama ini; 

17. Teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Terimakasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin dan 

memberikan motivasi.  



Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Akan tetapi, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna 

bagi kita semua. Aamiin 
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