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Alhamdulillahirabbil’aalamiin.. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta 

alam dan semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad 

SAW. Atas kehendak Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Pemberian Madu Randu Terhadap Peningkatan Status 

Gizi Pada Petugas Kebersihan Di Universitas Islam Bandung” merupakan 

penelitian yang dilakukan di lingkungan kampus Unisba kota Bandung. Skripsi ini 

disusun sebagai tugas akhir dalam masa pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Bandung. 

 Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, dan pengarahan baik moral maupun material yang tidak ternilai dari 

berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu 

tercinta Endah Giriati dan ayah tercinta Wowok Wahyu Widyatmo yang selalu 

memotivasi penulis. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unisba 

periode 2004 – 2012 Prof. Heri Sastramihardja dr., Sp.FK(K) serta Dekan Fakultas 

Kedokteran Unisba periode 2012 – sekarang Prof. DR. Ieva B Akbar dr., AIF. 

Terima kasih kepada R. Rizky Suganda Prawiradilaga dr., M.Kes selaku 

pembimbing satu dan Agung F Sumantri dr., Sp.Pd selaku pembimbing dua yang 

telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan, serta dorongan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada dosen wali 

Siti Annisa Devi Trusda dr., M.Kes selaku dosen wali yang juga memberikan 

dorongan dan motivasi. Terima kasih kepada Budiman dr., M.KM dan Fajar Awalia 

Yulianto dr., M.Epid selaku dosen yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk 

membantu penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
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semua dosen yang tidak  dicantumkan namanya disini serta kepada seluruh staff 

dan karyawan Fakultas Kedokteran Unisba. 

Ucapan terima kasih pula kepada Sandi Budiman, Dani, dan Asep Sumantri 

selaku koordinator yang membantu mengurus subjek. Ucapan terima kasih kepada 

para subjek penelitian yaitu petugas kebersihan Unisba. Terima kasih kepada kepala 

bagian lapangan dan ketua Koperasi Syariah Karyawan dan Dosen Unisba atas 

izinnya untuk menjadikan petugas kebersihan sebagai subjek dari penelitian. 

Terima kasih kepada teman – teman angkatan 2011. Serta semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan sau persatu, penulis mengucapkan terima kasih. 

Penulis juga menyampaikan  permohonan maaf kepada semua pihak apabila 

selama penyusunan skripsi ini, penulis pernah melakukan hal yang kuran berkenan. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan 

dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 
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