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SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Skripsi dengan judul “Perbedaan Tingkat Kecemasan antara Mahasiswa 

Kedokteran Tingkat Pertama yang Tinggal Indekos dengan yang Tinggal Bersama 

Orangtuanya” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Kedokteran di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Sutyarso, M.Biomed., selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung; 

3. dr. Oktadoni Saputra, M.Med.Ed., selaku Pembimbing Utama atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Beliau adalah orang yang paling berjasa terwujudnya 

penelitian pada skripsi ini; 

4. Soraya Rahmanisa,S.Si.M.Sc, selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya 

untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian 
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skripsi  ini.  Beliau  juga  adalah  orang  yang  paling  berjasa  terwujudnya

penelitian pada skripsi ini;

5. dr. Jenny Maria C. Siagian, Sp.KJ., selaku Penguji Utama pada ujian skripsi 

atas masukan, ilmu, dan saran-saran yang telah diberikan. Beliau juga adalah 

orang yang paling berjasa terwujudnya penelitian pada skripsi ini; 

6. dr. Umi Triana Soleha, M.KES, selaku Pembimbing Akademik saya sejak 

semester 1 hingga semester 7, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan selama ini; 

7. Seluruh Staf Dosen FK Unila atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis 

untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita; 

8. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Akademik FK Unila, serta pegawai yang 

turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;

9. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menyebut nama saya dalam doanya, 

membimbing, mendukung, dan memberikan yang terbaik; 

10. Adik tersayang, yang selalu memberi doa, bantuan, dan semangat; 

11. Keluarga besar saya yang berada di Metro, Lampung Tengah dan Lampung 

Barat. Terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya selama ini; 

14. Teman-teman FK UNILA angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu 

per satu, atas kebersamaan dan dukungannya selama ini; 

15. Jaya Ndaru dan Tegar Dwi Prakosa terima kasih telah memberikan doa dan 

semangatnya sampai saat ini; 

16. Teman-teman Sumber Jaya (Fila, Mahardika, Gusti, Stevan, Satria, Gede, 

Fadil, Wayan, Prianggara, Yudo dan Topaz) yang sudah menemani dan 

membuat kehidupan ngekos lebih ringan dan lebih mudah; 
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17. Teman – teman cherry ( Vandy, Diano, Ate, Ibor, Ahong, Anwar, Adit, Rozi, 

Igoy, Danar, Baji, Kevin dan Budiman) atas dukungan dan kebersamaanya 

selama ini;

18. Teman – teman Tutor 11 semester 7 (Nycho, Robby, Agatha, Tanty, Dina, 

Imay, Pufit dan Melly) teriamakasih atas kerjasamanya dan dukungannya;

19. Teman-teman mantan marvelous (Jaya, Agatha, Bono dan Anya) terimakasih 

atas kebersamaannya selama ini;

23. Adik tingkat angkatan 2014 yang telah bersedia untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini; 

24. Semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu, terimakasih atas doa serta dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan. 

Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung,  Januari 2015
Penulis
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