
 

SANWACANA  

Segala puji dan syukur penulis paanjatkan kehadirat Allah SWT, TuhanYang 

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

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat berserta 

salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan dan nabi akhir zaman 

Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita 

selaku umatnya sampai akhir zaman.  

 

Skripsi berjudul “PENGARUH TINGKAT STRES DENGAN TINGKAT 

KEPARAHAN AKNE VULGARIS PADA MAHASISWA FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNILA ANGKATAN 2012-2013” 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. Hi. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

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

Lampung; 



3. dr. Hendra Tarigan Sibero, M.Kes., Sp.KK selaku Pembimbing Pertama 

atas semua saran, motivasi, bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini;  

4. dr. Tri Umiana Soleha, M.Kes selaku Pembimbing Kedua atas semua 

bantuan, bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini; 

5. dr. Arif Effendi, Sp.KK selaku pembahas yang telah memberikan banyak 

masukan dan nasehat selama penyelesaian skripsi ini; 

6. dr. Agustyas Tjiptaningrum, Sp.PK selaku pembimbing akademik yang 

telah memberikan arahan dan motivasi selama 3,5 tahun perkuliahan dan 

dalam penyusunan skripsi ini; 

7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta (Yusronida), 

atas kiriman doanya setiap waktu, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, 

dan atas segala sesuatu yang telah dan akan selalu diberikan kepada 

penulis. Ayahanda tercinta (Ferdinand) yang selalu memberikan doa, 

masukan, pelajaran hidup, kasih sayang, dan semangat berjuang, bagi 

penulis selama menjalani perkuliahan. Serta keluarga besar yang selalu 

meberikan semangat dan doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Seluruh staff dosen FK Universitas Lampung, terima kasih telah banyak 

memberikan pemahaman dan tambahan wawasan ilmu pengetahuan serta 

pengalaman untuk mencapai cita-cita; 

9. Seluruh staff pegawai dan karyawan FK Universitas Lampung, terima 

kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini; 



10. Neysa Sabila terima kasih telah memberikan semangat, doa, canda tawa, 

nasihat selama ini; 

11. Vidianka Rembulan, Giok Pemula, Yusi Farida, Fitrianisa Burmana, Rozi 

Kodarusman Warganegara, Roby Arismunandar, Nissa Maulita, Maiza 

Trimeranti, Septiara Putri, Lili Nurchairil Jelita, Almira Balqis dan Krisna 

Jaya Pratama atas keakraban, semangat, nasihat, doa, dan kebersamaannya 

yang selama ini telah kalian berikan; 

12. Teman-teman seperjuangan FK Unila angkatan tahun 2011 yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah membantu dan menyemangati selama proses perkuliahan. Terima 

kasih atas inspirasinya, kebersamaan yang terjalin, keakraban, dukungan, 

dan memberi motivasi belajar. Mainkan peran yang diberikan, nikmati 

proses dan syukuri hasilnya; 

13. Seluruh sejawat kakak-kakak dan adik-adik tingkatku angkatan 2002-2014 

FK Unila yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan 

dalam satu kedokteran; 

14. Sahabat-sahabat alumni SMAN 9 Bandar Lampung dan SMP Negeri 4, 

terima kasih atas cinta, persaudaraan, pengalaman dan dukungannya; 

 

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari 

Allah SWT. Amin. 

 



Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini berguna dan 

bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. 

 

Bandar Lampung, 11 Januari 2015  

 

 

Nur Safira Anandita 

 


