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KATA PENGANTAR 

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Hubungan Frekuensi Antenatal Care dengan Tingkat Pengetahuan Gizi 

Kehamilan dan Tingkat Asupan Energi pada Ibu Primigravida Trimester III 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Rampal Celaket, Kota Malang”. 

 Pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik 

karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dr.dr. Karyono Mintaroem, Sp.PA, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu dan perijinan 

penelitian ini. 

2. dr.Muhammad Nooryanto, Sp.OG selaku ketua program studi S1 

Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya yang telah 

memberikan motivasi. 

3. Ibu Catur Saptaning Wilujeng, S.Gz.MPH, selaku dosen pembimbing 

pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi. 

4. dr.Hermawan Wibisono, Sp.OG (K), selaku dosen pembimbing kedua 

yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan serta 

motivasi. 

5. drg. Purwani Tirahiningrum, MPd sebagai ketua tim penguji Tugas Akhir. 

6. Ibu Diadjeng Setya Wadhani, M.Kes selaku koordinator Tugas Akhir dan  

sekertaris program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran, 

Universitas Brawijaya yang telah memberikan motivasi dan pengarahan. 
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7. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 

8. Segenap pihak Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang yang telah 

membantu dalam berbagai proses penelitian dan pengambilan data. 

9. Orang tua dan keluarga yang senantiasa membimbing, mendukung, 

mendoakan dan memberikan motivasi pada penulis 

10. Teman-teman penulis yang senantiasa mendukung, dan memberikan 

motivasi serta dukungan pada penulis. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang 

telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. 

Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini disertai banyak kekurangan 

karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari 

semua pembaca demi penyempurnaan pelaksanaan dan penyusunan laporan 

penelitian ini. 

Akhirnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya sebagai pertimbangan 

dalam pemberian kontribusi dalam dunia kesehatan khususnya kebidanan. 
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