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Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung ratu, 14 Desember 1998 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status Mahasiswa  : Sarjana Terapan 

Alamat    : Jl. Panglima polim Gg.Rama No.87 Tanjung  

      Karang Barat, Bandar Lampung 
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SD (2001-2011)  : SD Negeri 1 Pakuan Baru, Way Kanan 

SMP (2011-2014)  : SMP Negeri 10 Bandar Lampung 

SMA (2014-2017)  : SMA Perintis 1 Bandar Lampung 
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MOTTO 

 

“Lakukan yang terbaik, dan biarkan Tuhan melakukan sisanya” 

 

 

-anonim- 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT karna cinta dan kasihNya 

telah memberikanku kekuatan, karunia serta kemudahan sehingga karya sederhana 

ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada 

Rasulullah Muhammad SAW, dan karya sederhana ini saya persembahan untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, papah Dani Jauhari dan mamah Yulita 

terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang dari kalian untukku selama 

ini, berkat didikan kalian pun aku bisa bertahan sampai saat ini dan dengan 

rasa hormat, patuh serta kasih sayangku pada kalian kucurahkan segala 

rasa cintaku diselembar kertas dalam kata persembahan. Terimakasih atas 

apa yang telah kalian beri untukku semoga senantiasa dibalas Allah 

dengan kesehatan yang panjang, umur yang panjang dan keberkahan 

dalam hidup. 

2. Adikku sayang Vina natalia dan keluarga besar yang selalu mendukung 

dan memotivasiku serta mendoakanku tanpa henti. Terimakasih yang tiada 

hingga atas segalanya, semoga kita selalu dilindungan Allah dan diberi 

umur yang panjang serta keberkahan dalam hidup. 

3. Para sahabat dekat dan teman seperjuangan Sarjana Terapan Kebidanan 

Tanjung Karang, terimakasih selalu memberi semangat dan motivasi 

dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Terimakasih untuk seluruh Teman-teman  sekalian yang sudah banyak 

membantu dan mendoakan, semoga senantiasa sehat selalu dan diberi 

keberkahan. 
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LEMBAR PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama    :Ana Octhavia 

NIM    : 1715301041  

Program Studi/Jurusan :Sarjana Terapan Kebidanan Tanjung Karang  

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi yang 

berjudul: 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hami di Puskesmas Pakuan Ratu Way 

Kanan Tahun 2021” 

Apabila suatu saat nanti, terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima 

sanksi yang telah ditetapkan. 

Demikian surat pemyataan saya buat dengan sebenar-benamya, 

 

Bandar Lampung, 31 mei 2021 

 

 

 

Ana Octhavia 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita sebagai hamba-Nya atas kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat selesai. Penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, 

bertujuan agar diketahuinya adanya faktor yang mempengaruhi anemia di puskesmas Pakuan 

Ratu tahun 2021. 

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Warjidin Aliyanto,SKM.,M.Kes. selaku Direktur Poltekkes Tanjungkarang. 

2. DR.Sudarmi,S.Tr.Keb.,M.Kes. selaku Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes 

Tanjungkarang. 

3. Yeyen Putriana,S.SiT.,M.Keb. selaku Ketua Program SarjanaTerapan Kebidanan 

Poltekkes Tanjungkarang. 

4. Ima Wastiani,SKM.,SST.,M.Keb. sebagai pembimbing I skripsi yang telah banyak 

memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing peneliti selama proses 

penyusunan proposal ini dengan masukan dan arahan yang sangat berarti. 

5. Mugiati,SKM.,M.Kes. sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan 

waktu dan kesabarannya dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan 

Skripsi ini dengan masukan dan arahan yang sangat berarti. 

6. Ranny Septiani,SST.,M.Keb. sebagai penguji yang telah banyak memberikan 

masukan yang sangat berarti. 

7. Suhardi,SKM. selaku kepala UPT Puskesmas Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kata 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan dari semua 

pihak.Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas amal baik dan 

memberikan limpahan rahmat-Nya.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Bandar Lampung, 07 juni 2021 

 

Ana Octhavia 


