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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya 

sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. Proposal ini merupakan persyaratan 

akademik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulis Skripsi. Adapun judul proposal ini 

adalah “Analisis Pengetahuan Pengelolah Makanan Jajanan Pada Penggunaan Zat Adiktif 

Makanan Di SMA GKPI Pamen Medan”. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyapaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan untuk 

menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Yuspa Hanum, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak 

membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan sampai proposal skripsi  

ini terwujud.  

2. Bapak Prof. Dr. Harum Sitompul, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik Unimed.  

Ibu Prof. Dr. Rosnelli, M.Pd selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Teknik Unimed dan 

seluruh staf. Ibu Dr. Dina Ampera, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga. Ibu Dra. Fatma Tresno Ingtyas, M.Si selaku Skretaris jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga.  

3. Ibu Dra. Nila Handayani, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku 

Dosen Penguji Skripsi, Ibu Dra. Nikmat Akmal, M.Pd selaku Dosen Penguji Skripsi dan 

Ibu Dra. Adikahriani, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi.  

4. Bapatk/ibu dosen di lingkungan Unimed, khusnya di Prodi Pendidikan Tata Boga   

Fakultas Teknik, Ison Sitorus, S.Pd, selaku kepala selolah SMA GKPI Pamen Medan  

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di GKPI  

Pamen Medan. .  

5. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak D. 

Situmorang (Almarhum) dan Ibu N. M Manullang, yang telah memberikan kasih sayang, 

dorongan, semangat dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan study ini, serta kakak Verawati Julliana Situmorang, S.Kom, kakak Reni P. 

Situmorang, S.P Adik Riris M.M Situmorang A.Md dan Adik Alex Prasetiyo    

Situmorang, A.Md, yang selama ini telah banyak memberikan dorongan dan dukungan 
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baik secara moril serta banyak memberikan motivasi kepada penulis dan                          

kepada orang yang sampai saat ini selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka 

saat menyelesaikan skripsi ini terima kasih Rahmad Tanjung, ST.  

6. Seluruh teman seangkatan 2010 prodi tata boga ekstensi dan regular yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan sumbangan 

pikiran dalam penyelesaian proposal ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu . 

Semoga Allah dapat membalas semua kebaikan yang penulis dapatkan baik waktu 

mengalami kesulitan maupun rintangan berupa amal dan pahala di akhirat kelak. Amin. Semoga 

hasil penelitian ini dapat bermaanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima 

kasih.  

 

Medan,        Julli 2017  
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