
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta Alam. Syukur yang tak terkira kepada 

Sang Maha Cinta yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya sehingga 

penelitian ini dapat saya selesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tersampaikan 

kepada Nabi Muhammad SAW, sosok luar biasa karena kebiasaannya, suri 

tauladan terbaik bagi umatnya. 

 

Skripsi yang berjudul “Hubungan Konsumsi Protein Kedelai serta Konsumsi 

Serat Makanan dengan Kadar Kolesterol Total Pasien Puskesmas Kedaton 

Bandar Lampung”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

kedokteran di Universitas Lampung.  

 

Saya meyakini penelitian ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari 

banyak pihak. Maka dengan segenap kerendahan hati saya menyampaikan rasa 

hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang, tempat saya dititipkan olehNya, Abah dan Ibu tercinta, 

Samroni, BBA dan Mariani, Bsc serta adik saya Angga Orgando atas cinta, 

kasih sayang, dukungan, doa, semangat, kerja keras, kesabaran, keikhlasan 

yang tak ada habisnya, menjadikan saya terus menguatkan diri untuk 

berjuang dan merintis jalan ini menuju masa depan. Dan juga seluruh 



keluarga besar Alm. Ali Munir dan keluarga besar Alm. Zainudin yang selalu 

mendukung saya dalam mengejar cita-cita, insyaAllah saya akan menjadi 

dokter pertama yang terlahir dari kedua keluarga ini; 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku  Rektor Universitas 

Lampung; 

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

Kedokteran Universitas Lampung; 

4. Ibu dr. Agustyas Tjiptaningrum, Sp.PK., selaku pembimbing utama yang 

telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing dan memberikan 

ilmu, saran, kritik yang membangun, dukungan serta nasihat dalam 

penyusunan skripsi ini; 

5. Ibu dr. Dian Isti Anggraini, M.P.H., selaku pembimbing kedua yang telah 

menerima saya dengan senang hati untuk bimbingan, meluangkan waktu 

untuk memberikan dukungan, nasihat, serta saran dalam penyusunan skripsi 

ini; 

6. Ibu dr. Putu Ristyaning Ayu, Sp.PK., selaku dosen pembahas dan penguji 

yang telah memberikan masukan, motivasi bimbingan serta kritik yang 

membangun dalam proses penyusunan skripsi ini; 

7. Bapak dr. M. Yusran, M.Sc, Sp.M., dan Bapak dr. Syazili Mustofa selaku 

pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 

selama menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 

8. Seluruh dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang sudah 

memberikan ilmu dan keterampilan, motivasi serta nasihat,selama pendidikan 

di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung; 



9. Ibu dr. Marissa Anggraini, M.Pd.Ked., selaku Kepala Puskesmas Rawat Inap 

Kedaton Bandar Lampung yang telah memberi izin untuk dapat 

melaksanakan penelitian di sana serta para staf Puskesmas Rawat Inap 

Kedaton Bandar Lampung yang telah bersedia membantu; 

10. Sahabat Fillah yang setia membersamai saya, berjuang bersama di FK Unila, 

Sheba Denisica Nasution, Septina Ashariani, Zsa Zsa Febryana, dan Ria 

Janita Riduan; 

11. Teman-teman yang telah berkenan membantu dalam pelaksanaan penelitian 

ini, Hanifah Rahmania, Idzni Mardhiyah, Hani Zahiyyah Suarsyaf, Suci 

Widya P, Huzaimah, mbak Pramadhana Sellynda dan teman-teman di kos 

Asrama Tiara; 

12. Teman-teman Asisten Dosen Patologi Anatomi: Zahra Zettira, Idzni 

Mardhiyah, Seffia Riandini, Ratna Agustina, dan Singgih Suhan Nanto, 

terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya; 

13. Teman-teman sejawat, seperjuangan, FK Unila 2012, terima kasih telah 

berkenan memerima saya, saya bangga menjadi bagian dari kalian, semoga 

kita dapat menuju masa depan dengan penuh cahaya harapan; 

14. Teman-teman seperjuangan FSI Ibnu Sina, BEM, PMPATD Pakis Rescue 

Team dan DPM FK Unila, terima kasih telah memberikan kesan, 

pengalaman, dan pelajaran berharga dalam berorganisasi di FK Unila; 

15. Seluruh kakak-kakak FK Unila 2002-2010 dan adik-adik FK Unila 2013-

2015 yang selalu memberi dukungan dalam semangat satu kedokteran; 

16. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang 

selalu bekerja keras demi FK Unila yang lebih baik; 



17. Seluruh responden yang telah berkenan menjadi bagian dari penelitian ini; 

18. Pahlawan tanpa tanda jasa, para guru yang mengajar di SDN 3 Kotagapura, 

SMPN 7 Kotabumi, dan SMAN 3 Kotabumi terima kasih atas pendidikan 

formal dan nonformal yang dapat menjadi bekal saya dalam menjalani 

kehidupan ini. Serta terima kasih kepada seluruh teman-teman saya diketiga 

sekolah tersebut, terutama untuk sahabat Samudera Pasai yang saya sayangi; 

19. Dan kepada semua yang pernah menjadi bagian dari potongan-potongan 

skenario hidup saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.  

 

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

pengetahuan baru kepada setiap yang membacanya. Semoga niat, tindakan, 

perhatian, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan selama ini mendapat balasan 

dari Allah SWT. Aamiin. 

 

 

Bandar Lampung, Januari 2016 

Penulis, 

 

Sartika Safitri 

 

 

 

 

 

 

 


