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Puji syukur hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Tak lupa shalawat serta salam teruntuk Nabi Besar Muhammad SAW yang 

selalu menjadi suri tauladan sampai akhir zaman. 

Skripsi dengan judul ”HUBUNGAN OBESITAS DENGAN SIKLUS 

MENSTRUASI DI SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG” ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas 

Lampung. 

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Sutyarso, M. Biomed selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

2. dr. Khairun Nisa Berawi, M.kes., AIFO sebagai pembimbing utama yang 

telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, bimbingan, dorongan, bantuan, 

saran, kritik, arahan serta nasihat yang bermanfaat, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

3. dr. Susianti, M.Sc sebagai pembimbing pendamping yang telah meluangkan 

waktu, memberikan kritik, saran, masukan, serta nasihat yang bermanfaat 

bagi penyelesaian skripsi ini. 
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4. dr. Muhartono, Sp.PA sebagai pembahas yang telah memberikan saran, kritik, 

dan masukan demi perbaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak berjasa selama ini. 

6. dr. Rika Lisiswanti, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis 

menjalankan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

7. Kepala sekolah SMA negeri 2 Bandar lampung yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian. 

8. Seluruh siswi SMA negeri 2 Bandar Lampung khususnya siswi kelas XII dan 

XI atas kesediaan dan kerjasamanya untuk menjadi responden dalam 

penelitian. 

9. Mama dan Papa tersayang untuk semua doa, air mata, suka cita, dukungan,  

dan semangat yang tiada pernah putus sampai saat ini. 

10. Siti dan Yayik yang selalu mengirimkan doa untuk cucunya yang tersayang. 

11. Mbak ima, kanjeng, cik, kak tessa, atin (almh), bang agung, abang, semuhun  

dan adek hani serta keponakan aunty fachri, raisa, nashira dan seluruh 

keluarga besar yang selalu membesarkan hati ini hingga masih tetap bisa 

bertahan dan bersemangat dalam meneruskan penelitian. 

12. Putri, Ria, Zakiah, Cak Lia untuk semua bantuan, dukungan dan selalu ada 

untuk ku. 

13. Taufan Aditya, untuk do’a dukungan semangat dan kasih sayangnya serta 

selalu menjadi tempat berkeluh kesah. 

14. Sahabat setiaku, dr. Octaria Anggraini, dr. Aditya Kusuma, dr. Jaka Zulferza, 

dr. Radinal Yusivanandra, dr. Rifa,atul Mahmudah, dr. Rizka Yunanda, dr. 
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Evi Emilia yang selalu memberikan do’a, bantuan dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Teman seperjuanganku Dicky Aditya Dwika akhirnya selesai juga penelitian 

kita yai. 

16. Teman-teman angkatan 2007, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya 

tidak berarti apa-apa tanpa kalian. 

17. Untuk Mba Lisa, Mba Lutfi, Tante Fauziah, Amati Masnuri, Om Hasan 

terima kasih atas semua bantuan dan nasihatnya.    

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

oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun 

demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat digunakan 

sebagai referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, seluruh civitas 

akademika serta masyarakat pembacanya. Aaaamiin. 
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