
SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha

Penyayang, yang tiada habis memberikan kepada kita kasih dan sayang-Nya,

nikmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat Saya selesaikan. Shalawat

dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik

manusia di muka bumi dengan keteladanan yang abadi hingga kini.

Alhamdulillah atas kehendak dan pertolongan Allah SWT, akhirnya Saya dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kualitatif Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pemilihan Karier pada Mahasiswa Kedokteran dan Dokter

Internsip di Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana Kedokteran di Universitas Lampung.

Saya meyakini penelitian skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan

bantuan dari banyak kalangan. Maka dengan ini Saya sampaikan ucapan terima

kasih 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 serta Pembimbing Akademik atas nasihat dan

bimbingannya selama menjalani proses pendidikan sarjana di FK Unila.



3. dr. Oktadoni Saputra, MMedEd, selaku Pembimbing Utama atas waktu

dan kesediaannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan kritik

yang membangun dalam proses serta penyelesaian skripsi ini.

4. dr. T.A. Larasati, M. Kes., selaku Pembimbing Kedua atas waktu dan

kesediaannya untuk memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan kritik yang

membangun dalam proses serta penyelesaian skripsi ini.

5. dr. Rika Lisiswanti, MMedEd., selaku Penguji Utama atas waktu, ilmu,

bimbingan, saran, serta kritik yang membangun yang telah diberikan.

6. Ali Rasyid dan Tukiyah Saredja, kedua orang tua penulis, atas do’a yang

senantiasa dipanjatkan, kasih sayang dan dukungan yang tak pernah putus,

serta semangat dan motivasi yang tak pernah habis sehingga penulis dapat

melewati seluruh proses pembelajaran dan penyelesaian skripsi ini,

semoga kelak penulis dapat mempersembahkan mahkota yang sinarnya

lebih terang daripada sinar matahari untuk ayah dan ibu.

7. M. Hilmi Zuhdi, Nida Fikriyah, dan M. Imamul Khoir, ketiga adik penulis,

atas do’a, dukungan, bantuan, dan kebahagiaan yang senantiasa muncul

saat bersama yang menjadi motivasi bagi penulis, semoga kita dapat

berkumpul lagi di syurga-Nya.

8. Sahabat yang menjadi keluarga kesekian di FK Unila, Rania, Hani, Nindri,

Desti, Farida, Ratna, Airi, Ghea, Ferina, Dididi, Fairuz, Ucup, dan Nico

yang selalu menjadi pelipur lara dan membersamai setiap proses

perjalanan menuntut ilmu dalam perantauan, may we meet again in

Jannah.



9. Sahabat-sahabat dalam genggaman, alumni Rohis 1 Depok, 33 Scholastic,

dan Unexpected 3, yang telah mengawali dan membersamai proses-proses

penting dan akan selalu menjadi bagian yang memotivasi penulis.

10. Responden dan informan penelitian ini, dokter-dokter internsip 2015-2016

di Bandar Lampung, adik-adik angkatan 2013 dan angkatan 2015 FK

Unila, atas kerendahan hatinya untuk meluangkan waktu dan berbagi

cerita serta pengalaman hidupnya kepada penulis.

11. Dan semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini

yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya. Semoga segala

perhatian, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan selama ini mendapat balasan

dari Allah SWT. Terima Kasih.

Bandar Lampung, 28 Januari 2016

Penulis

Idzni Mardhiyah


