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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillaahirobil,aalamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Perilaku Makan Ditinjau Dari Health Belief Pada Penderita 

Diabetes Mellitus Tipe II”. Shalawat berserta salam senantiasa tercurah kepada 

junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 

jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesmpurnaan skripsi ini. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan, serta bimbingan dari 

berbagi pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini 

dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ayahanda tercinta Alm. Rismawardi dan Mama tersayang Wan Reflina 

yang tak pernah letih untuk terus memberikan semangat dan do’a selama 

penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu muncurahkan 

rahmat-Nya kepada Ayah dan Mama. 



vii 
 

2. Kakak tercinta Ulanda Harum Mawar yang terus memberikan semangat 

dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam 

mengurus surat penelitian dan turut serta dalam mencari subjek penelitian. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

Helmi Basri, Lc, MA, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Nurfaizal, 

MA, selaku Wakil Dekan III. 

6. Ibu Raudatussalamah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih 

telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas 

dan sabar memberikan masukan, motivasi, dan arahan hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, M.Si, selaku Penguji I, 

terimakasih atas ilmu, bimbingan, waktu, dan keramahan ibu untuk 

membantu penulis. 

8. Ibu Diana Elfida, M.Si, selaku penguji II, terimakasih atas ilmu, waktu, 

bimbingan, kritik dan saran yang ibu berikan kepada penulis. 

9. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, M.A, Psikolog, selaku Pembimbing Akademik 

(PA), terimakasih atas bimbingan, dukungan serta kemudahan yang 

diberikan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Psikologi. 
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10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas semua ilmu yang telah 

diberikan selama ini, semoga kelak ilmu ini akan dapat diamalkan dengan 

baik hingga akhir hayat. 

11. Seluruh Staff Bagian Akademik, Umum, Tata Usaha, dan Perpustakaan 

Fakultas Psikologi, terimakasih atas semua bantuan dan kemudahan yang 

diberikan kepada penulis selama ini. 

12. Seluruh pasien penderita diabetes mellitus tipe II yang bersedia 

meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

13. Seluruh Staff RSUD Kabupaten Kepuluan Meranti yang bersedia 

memberikan memberikan bantuan dan kemudahan administrasi dalam 

melaksanakan penelitian ini. 

14. Teman senasib, sepenanggunggan, dan seperjuangan skripsi. Nasita Ulfah 

Jameina dan Nur’aini (S.Psi), terimakasih atas bantuan, dukungan, 

semangat, kekompakan,  do’a, waktu, tenaga, pikiran, kritik, dan saran 

yang tidak pernah henti-hentinya kalian berikan kepada penulis. 

Terimakasih karena telah bersedia menemani kisah dan turut serta 

membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

15. Teman-teman di kelas B angkatan 2012, Ain, Ata, Popy, Tia, Raudah, 

Darin, Puput, Rika, Sekar, Tiwi, Uli, Yesi, Anita, Fini, Uyung, Dinda, 

Tiara, Irma, Ulfa dan seluruh teman-teman sekelas lainnya yang tidak 

dapat saya sebutkan satu per satu. 
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16. Teman-teman angkatan 2012, Meilani, Melva, Niky, Salim, dan teman-

teman seangkatan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

17. Untuk Nada dan Yasmin, terimakasih telah membantu mencoding 

penelitian dan tryout. Kalian tim yang sangat luar biasa. 

18. Semua pihak yang tidak tertulis disini, yang secara tidak langsung turut 

serta memperlancar penulisan skripsi ini. Terimakasih. 

 

Akhirnya kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi mendekati 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya 

dan ilmu umum secara keseluruhan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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