
SANWACANA 

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan juruselamatku Yesus 

Kristus, karena berkat kasih karuniaNya skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

Skripsi yang berjudul: “Kinerja Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Dalam Pelayanan 

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Dinas Kesehatan 

Kota Bandar Lampung 2014)”  adalah  merupakan  salah  satu  syarat  untuk memperoleh 

gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. 

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam 

kepada: 

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, atas kesetiaan dan kesabarannya membimbing  

penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan banyak terimakasih 

yang telah memberikan banyak nasehat dan kebaikannya serta mohon maaf yang tulus 

untuk setiap salah dan khilaf penulis lakukan selama ini. 

2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji penulis, atas kesediaan  

meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan kritik dan saran produktif 

terhadap perbaikan skripsi ini. Penulis haturkan banyak terimakasih atas nasehat dan 

bimbingannya dan mohon maaf atas setiap salah dan khilaf yang penulis lakukan. 

3. Bapak dan Mamaku tercinta yang membesarkanku dengan penuh kasih, mendidik, 

membimbing, selalu mendoakanku, harta yang paling berharga di dalam hidupku, 



anugerah terbesar yang Tuhan berikan untukku, aku gak bisa balas dengan apapun 

juga untuk semua yang telah kalian berikan. 

4. Abang-abangku dan adik-adikku terima kasih untuk kebaikan, perhatian, dan 

semangat yang kalian berikan.  

5. Semua keluarga yang telah mendukung dan menantikan keberhasilanku, bapakuda 

inanguda, tulang nantulang, amangboru namboru, dan semua tungganeku. 

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.S., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.  

7. Bapak dan Ibu dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khusunya dosen 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yaitu : Pak Husnan Aksa, Pak Dedi, Pak Prof. 

Yulianto, Pak Eko, Pak Noverman, Pak Bambang, Pak Nana, Pak Syamsul, Pak 

Simon, Pak Fery, Bu Dian, Bu Devi, Bu Intan, Bu Novita, Bu Indri, Bu Dewi, Bu 

Ani, Bu Meiliyana dan seluruh dosen yang telah mengajar serta memberikan ilmu 

yang bermanfaat bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 

8. Ibu Nur’Aini selaku pegawai jurusan yang sabar membantu dalam berbagai keperluan 

yang penulis butuhkan. 

9. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

10. Seluruh informan dalam penelitian ini, yang begitu apresiatif terhadap penelitian ini 

yang membantu penulis ketika sedang melakukan penelitian. 

11. Sahabat-sahabatku yang suka kumpul dikosan, Joko, Vidi, Uwa, Toha, Ferli, Chandra, 

Zico, Warlant, semoga sukses ditempat kerjanya. Cindang, Youndri cepat-cepat susul 



saya, jangan lama-lama di kampus. Terimakasih buat kisah-kisah konyol yang bikin 

kita tertawa terbahak-bahak 

12. Sahabat-sahabarku ASEPUDIN: Ditto, Reza, Stefanus, Hadi, Susi, Anisa, Rosta, 

Nitta, Riffa, Nanda, Desma, Rahma, Rosta, Yudit, Rizky, Andreas, dan lainnya yang 

tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih buat kebersamaannya semasa 

kuliah. Semoga kita bisa berkumpul lagi dimasa yang akan datang dan kita semua 

sukses. 

13. Rekan-rekan ALASROBAN: Fahmi, Rulli, Angga, Guruh, Teyom, Ambon, Mamang, 

dan lainya yang tidak bisa saya sebutkan semua. Terimaksih buat kebersamaannya 

dalam perbebatan yang alot dan diskusi yang hangat selama ini.  

14. Rekan-rekan ADUSELON: Bek, Uyung, Datas, Thio dan Efridho terimakasih buat 

kerjasama dan bantuannya menyelesaikan skripsi. Desmon, Hepsa, Aden, Woro, 

Marita, Erisa, Bunga, Rahma, Ratna, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-

persatu. Terimaksih buat kebersamaannya. 

15. Rekan-rekan dikantin mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2011-2013 

terimakasih buat waktunya menemani saya berbincang-bincang dan bersendau-gurau. 

16. Laeku Jhon Manullang, Junan Saragih, Herri Napitupulu, Erlan Butar-butar dan Erik 

Simanjutak. Terimakasih buat dorongan dan kritik pedasnya, yang membuat saya 

semangat menyelesaikan skripsi 

17. Rekan-rekan PDO dan kaum-kaum batak FISIP, yang selalu ngajak untuk ikut 

persekutuan, bukan gak mau tapi memang waktunya gak bisa: Steven ganteng, 

Samuel, Rico pala mundur, Fristin cover boy, Betrix pak-pak, Fani, Angga, Rio 

purba, Jenny cantik, Yessy Raisa, Intan kecekik, Gadis pariban, Romario dohot 



sasudena dongan-dongan nasoboi di jou sada-sada. Muliate dihamuna sasudena, sai di 

ramoti Debata Jahowa ma hita saluhutna. HORAS!!!!!!!!!!!!!! 

18. Ayang lapet, Romaria Berta Saragi Napitu yang bawel karna skripsi gak kelar-kelar. 

Terimakasih uda bantuin ketikin, ngedit abstrak dan temanin aku ngerjain skripsi. 

Tonang ma ho ito hasian, sai huingot do padan ta i, petema dua tahun nai. Holong do 

rohakku tu ho hasian. 

19. Kawan-kawan mahasiswa FISIP baik anak kantin maupun para organisator. 

Terimakasih buat kebersamaannya dan cerita-cerita konyol yang sudah kita buat. 

20. Keluarga besar HIMAGARA FISIP Unila.  

21. Dan semua yang namanya tidak bisa saya sebutin satu-persatu, seluruh teman, rekan, 

orang-orang yang pernah hadir dihidupku, kalian semua salah satu anugerah terindah 

dalam hidupku.  

Terimakasih Tuhan Yesus, sekali lagi terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu 

dan mendukung . God Bless Us.  

 

 

 

Bandar Lampung, Mei 2015 
Penulis  
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