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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia–Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada suri tauladan dan nabi akhir zaman Rasulullah 

Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai 

akhir zaman.  

 

Skripsi berjudul “HUBUNGAN BEBAN KERJA KEPANITERAAN KLINIK 

BAGIAN ILMU KESEHATAN ANAK DENGAN STRES PADA 

MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DI RSUD 

ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG”  ini disusun merupakan sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas 

Kedokteran, Universitas Lampung.  

 

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada 

semua pihak yang telah berperan atas dorongan, bantuan, saran, kritik dan 

bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan antara lain kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung; 

2. Dr. dr. Muhartono, M.Kes, Sp.PA selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung;  



 

 

3. dr. Tendry Septa, Sp.KJ (K) selaku Pembimbing I atas semua bantuan, 

saran, bimbingan dan pengarahan yang sangat luar biasa ditengah 

kesibukan beliau, beliau tetap ada untuk membantu dalam penyusunan 

skripsi ini; 

4. dr. TA Larasati, M.Kes selaku Pembimbing II atas semua bantuan, 

bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat luar biasa ditengah 

kesibukan beliau, beliau tetap ada untuk membantu dalam penyusunan 

skripsi ini; 

5. Dr. dr. Prambudi Rukmono, Sp. A (K)  selaku pembahas yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta banyak masukan 

untuk skripsi ini; 

6. dr. Evi Kurniawaty, M.Sc selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan arahan dan motivasi selama saya menempuh pendidikan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;   

7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi serta seluruh civitas akademika Fakultas 

Kedokteran Unila, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini; 

8. dr, Murdoyo Rahmanoe, Sp.A selaku Kepala Staf Medik Fungsional Ilmu 

Kesehatan Anak yang telah berbaik hati memberikan izin kepada saya 

untuk melakukan penelitian di Bagian Ilmu Kesehatan Anak; 

9. Untuk Mamiku tercinta, Hj. Kartini S.sos terima kasih untuk semua cinta 

dan kasih sayang yang selalu mami berikan. Terima kasih untuk 

dukungan, doa serta motivasi yang mengiringi perjuangan ku selama ini, 

Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik ku; 



 

 

10.  Untuk Papiku tercinta, H. Soekandar Ridoean, Hs, SH terima kasih untuk 

semua cinta dan kasih sayang yang selalu papi berikan. Terima kasih 

untuk segala kerja keras, doa serta motivasi papi selama ini untuk 

mendukung semua mimpi dan cita-cita ku; 

11. Untuk adikku tercinta, Saffira Azzahra yang selalu menjadi pendengar 

yang baik. Terimakasih untuk doa serta dukungannya ya dek, semangat 

untuk kerja cita-citamu semoga kelak kita bisa membahagiakan mami dan 

papi bersama-sama; 

12. Untuk keluarga kedua ku (Babons), Aulia Rahma Noviastuti, Radita Dewi 

Prasetyani, Indriasari Nurul Putri, Ratu Balqis Anasa, Silvia Marischa, 

Zahra Zettira, Suci Widya Primadani, Nani Indah Hardiyanti, Yvonne 

Yolanda, Nico Aldrin A. Terima kasih untuk 3.5 tahun ini, sudah menjadi 

sahabat setiaku yang melewati secara bersama-sama setiap kesulitan dalam 

perjalanan ini. Tetap semangat ya untuk semua perjuangan-perjuangan 

yang akan kita lalui di depan nanti. 

13. Untuk sahabat Asdos PA, Ratna Agustina, Zahra zettira, Singgih 

Suhananto, Idzni Mardhiyah, dan Sartika Safitri. Terimakasih selama ini 

telah mengajarkan ku arti tanggung jawab dan kesabaran, semoga segala 

perbuatan baik kita, lelah yang kita rasakan, dan sakit hati yang pernah 

kita rasakan membuahkan hasil yang memuaskan ya.  

14. Untuk sahabat dapur ku tercinta d’kitchen, Marsha Anindita, Wintia 

Arindina, Meilani, Asby Nia Annisa, Dewi Lutfiani dan Juli sekar sari 

untuk setiap semangat dan cerita yang kalian buat dari kita masih alay 

masih memakai seragam putih biru. See You On Top Guys! 



 

 

15. Untuk sahabat JANSS ku, teman-teman SMA ku yang paling lucu, Juwi 

Aguarti, Nurma Achmaliya, M. Aditya Utomo, dan Sellygus CRW. 

Semangat para calon dokter dan calon guru. Terimakasih untuk semangat 

dan dukungan kalian selama ini ya. 

16. Untuk Bripda Rian Gilang Muzakki. Terimakasih sudah menjadi seorang 

kakak dan sahabat yang baik selama ini, terimakasih untuk semangat dan 

doa yang selalu diberikan. All is well!  

17. Untuk keluarga besar FKUNILA 2012 terima kasih banyak sudah menjadi 

angkatan yang luar biasa. Pokoknya   T-W-E-L-V-E good job…good job! 

18. Untuk kakak-kakak koas angkatan 2011 pada rotasi klinik bulan 

September dan November 2015 yang telah bersedia secara kooperatif 

menjadi responden saya. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu 

penulis mengahrapka saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan 

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, Januari 2016 

 

 

 

Penulis, 

Seffia Riandini  

 


