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Assalamualaikum. Wr. Wb.

Allhamdullilah, segala puji dan syukur penulis untaikan hanya kepada Allah SWT, yang Maha

Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Berwirausaha”

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya

dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi

yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis

mengungkapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT. (Ya Allah terimaksih sedalam-dalamnya nita ucapkan. Terimakasih ya Allah

kau berikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ya Allah kau berikan

kesehatan, jadikan nita hamba yang selalu tataan dan mematuhi semua ajaranmu.

Terimakasih ya Allah selalu iringi langkahku menggapai kesuksesan dengan ridhamu dan

ridha ayah bunda).

2.   Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung.



3. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.

4. Ibu Dra. Anita Damayantie M.H., selaku pembimbing utama, terimakasih ibu yang telah

banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan dan membantu penulis hingga

terselesaikanya skripsi ini. (Ibu anita tersayang, makasih ya ibu, selalu sabar untuk

menghadapi nita, berkat ibu skripsi nita bisa sebaik saat ini, makasih ibu untuk semuanya.

Semoga ibu anita selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin).

5. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Penguji Utama pada seminar dan ujian skripsi. Dosen

yang telah banyak memberikan masukan, saran dan kritik demi kemajuan skripsi penulis.

6. Bapak Bintang Wirawan. Drs.M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu

dalam proses perkuliahan saya. Terimakasih atas nasehat-nasehat yang bapak berikan dan seluruh

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dalam membantu dan

mendidik penulis selama proses  perkuliahan. Banyak memberikan pengetahuan, pengarahan, dan

motivasi kepada penulis.

7. Staf Jurusan Sosiologi FISIP Unila. (makasih mba siti untuk semua bantuan dan

arahannya).

8. Kedua orangtua Ayah Hi. Hermanto dan Bunda Dra. Hj. Endang Kusmarningsih. (Ayah

bunda terima kasih untuk semuanya, skripsi ini untuk kalian. Doakan nita agar selalu bisa

membuat ayah bangga)

9. Daeng Wira Hernanda Subing, S.H., dan Kakak Ipar Selvi, S.H., serta Kakak Nisa Herinda,

S.Sos., (Yeng, pujian, cici makasih udah selalu memberikan doa dan dukungannya.)



10. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku terimakasih

banyak telah memberikan semangat yang tiada henti. Eyang Hj. Marliah. (Makasih eyang

semua doa-doa eyang buat nita semoga eyang sehat selalu). Semua orang tuaku Papa,

Mama, Papi, Mami, Tante Yanti, Om Pian, Tante Yana, Om Obet, Tante Yuni, Om Edi,

Tante Ning, Om Hesti, Tante Yuni, Om Upik, Tante Rimba, Om Agus, Pakde

Bambangbesar, Bude Ipah, Pakde Bambangkecil, Bude Yani, Kanjeng Budi, Junjungan,

Gusti Tina, Tuan Toni, Bung, Sejati. Serta semua sepupu-sepupuku tercinta.

11. Irine Ayu Ningtias S.H., (Mo, terima kasih ya atas semuanya doa, motivasi, dukungan yang

tiada hentinya, kasih sayang yang selalu diberikan, perhatian yang diberikan ketika nita ada

masalah, semua kemauan nita yang selalu diturutin).

12. Sahabat-sahabat Iin Maryana, Empratikta Zulpicha, Dina Nadiah Sari (akhirnya kita wisuda

haha, terima kasih untuk setiap harinya, terima kasih untuk menjadi pendengar yang baik

setiap cerita, motivasi untuk terus menyelesaikan skripsi, keluhan yang tiada hentinya,

terima kasih selalu mau direpotkan dalam semua urusan serta penyemangat untuk

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua sukses ya)

14. Teman-teman Sosiologi 2012 terimakasih banyak atas segala bantuanya.

15. Saudara KKN 2014-2015. Rahmat Wisuda Puraka, Ragiel Armanda Arief, Yohan

Yogaswara, Siti Dwi Karuniati, Yulinda Sari, Aulia Nurul Hikmah, Zyga Windi serta

masyarakat Pkon Penyandingan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. (Terima

kasih atas semua kasih sayang dan perhatian selama 40 hari, terima kasih untuk semua

penggalamanya, terima kasih sudah membuat nita selalu bahagia, kalian yang memberikan

banyak pelajaran, kalian mengajarkan untuk mandiri, kalian sosok saudara yang luar biasa,



kalian yang selalu membuat semua terasa nyaman. Bukan saya yang bisa memposisikan

keadaan tetapi keadaan yang membuat posisi saya terasa nyaman. Gak akan pernah lupa

sama kalian)

16. Mahasiswa Universitas Lampung. Terimakasih banyak buat para Informan yang telah

meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

18. Almamater Tercinta.

19. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas

kekurang sempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi pengembanganilmu sosiologi dan khalayak pada umumnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Bandar Lampung, 11 Februari 2016

Penulis

Nita Herinda


