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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, 

atas karunia-Nya, sehingga penyusunan Literature Review berjudul “Pengaruh 
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Gizi . 
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selaku Pembimbing II yang telah sabar dan penuh tanggung jawab dalam 

memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran, baik secara teknis maupun 
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5. Bapak H. Maruddin, SKM, M.Kes, selaku Kepala Puskesmas Wakumoro secara 

kooperatif telah memberi izin studi lanjut dalam rangka pengembangan SDM yang 

kompetitif. 

Teristimewa Penulis sampaikan penghormatan, penghargaan, dan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda, La Weli, S.Pd (almarhum), dan ibunda, 

Harisa, yang telah memberikan dorongan, restu, dan doa demi kesuksesan Penulis. 

Terima kasih yang tulus kepada suami tercinta, La Rusuli, S.Pd., yang selalu 

setia mendukung Penulis dalam mengikuti Program Alih Jenjang D-III ke D-IV Gizi 

walaupun harus menjadi Single Parent sementara di rumah.  

Salam kompak dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, yakni Nurdia Eba, 

AMG, Sukmawati, AMG, Wa Hada, AMG yang tiada hentinya memotivasi Penulis 

untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi ini saya persembahkan untuk anak saya yang tersayang Jimi, agar selalu 

tegar dan pantang menyerah dalam menempuh pendidikan untuk mencapai cita-citamu. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih mengandung banyak 

kekurangan, baik dalam hal sistematika penulisan, diksi, maupun analisa literatur. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak penulis harapkan demi 

kesempurnaan penyusunan karya ilmiah selanjutnya.   
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