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Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT

yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan tepat waktu.

Skripsi dengan judul “Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Dan

Kepercayaan Ibu Terhadap Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Pada

Bayi Dibawah Usia 6 Bulan Di Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara,

Kabupaten Lampung Timur” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

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

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

Kedokteran Universitas Lampung;

3. dr.TA Larasati, M.Kes, selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasihat,

bimbingan, saran, dan kritik yang bemanfaat dalam proses penyelesaian

skripsi ini;



4. Dr. Dyah Wulan SRW, SKM, M.Kes., selaku Pembimbing II yang telah

memberikan nasihat, bimbingan, saran,dan kritik yang bermanfaat dalam

proses penyelesaian skripsi ini;

5. dr. Azelia Nusadewiarti, MPH., selaku Penguji Utama pada Ujian Skripsi.

Terima kasih atas waktu, ilmu dan saran-saran yang telah diberikan;

6. dr. Novita Carolia, M.Sc., selaku Pembimbing Akademik atas motivasi,

arahan, waktu, ilmu, serta saran-saran yang telah diberikan;

7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung atas ilmu, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan dalam proses

perkuliahan;

8. Seluruh staf TU, Administrasi dan Akademik FK Unila yang turut membantu

dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;

9. dr. Dedi Mulyadi, seluruh staf Puskesmas Way Jepara, bidan desa, dan para

kader posyandu desa Braja Sakti yang telah memberikan waktu, tenaga, dan

ilmunya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;

10. Terima kasih yang tiada akhir untuk papaku Mulyadi, M.Pd dan mamaku

Meldawati, Amd.Keb yang sangat aku sayangi atas doa, perhatian, semangat,

kesabaran, kasih sayang, dan dukungan yang selalu mengalir setiap saat;

11. Terima kasih untuk adikku tersayang Zasqa Alfata, abakku tersayang Jamalis,

mbahku tersayang Tukiman atas doa, dukungan, serta semangat yang telah

diberikan bagi penulis;

12. My ‘Partner In Crime’, Dina Ikrama P., Elly Rahmawati, Inaz Kemala D.,

Putri Giani P., Yesti Mulia E., tempat berbagi suka maupun duka, memberi

semangat dan dukungan tanpa henti;



13. Teman – teman seperjuangan skripsi, Fathia, Adel, Hera, Nana, Rio, Alfi dan

Anggun, yang selalu berjuang bersama – sama dalam menyelesaikan skripsi,

saling memberikan semangat satu sama lain;

14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 atas kebersamaannya selama ini.

Semoga kita menjadi dokter-dokter yang sukses dunia akhirat;

15. Adik-adik angkatan 2013, 2014, dan 2015, terima kasih atas dukungan dan

doanya, semoga bisa menjadi dokter yang sukses kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi

perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembacanya.
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