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SANWACANA 

 

 

 

Bismillahirrahmaannirahim, 

 

Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena  

rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman, taqwa, dan ilmu, akhirnya skripsi ini 

dapat diselesaikan. Skripsi  dengan judul “Kewenangan Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dalam Pemeriksaan Keuangan di Kota 

Bandar Lampung.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

 

Pembuatan skripsi ini merupakan buah dari proses panjang, yang mana dalam 

membuatnya selalu didukung dan dibimbing oleh berbagai pihak. Dengan 

kerendahan hati peneliti dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik; 

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama proses perkuliahan; 

3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku  Sekretaris Bagian Hukum 

Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama proses 

perkuliahan; 
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4. Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.,selaku pembimbing utama atas 

kesediaanya dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

5. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H.,selaku pembimbing kedua atas 

kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

6. Ibu Nurmayani, S.H., M.H.,selaku pembahas serta penguji utama atas 

kesediaannya dalam memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

7. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku pembahas kedua atas kesediaanya 

dalam memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Administrasi 

Negara, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat serta motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini; 

9. Bapak Ibu selaku Staf Administrasi Fakultas Hukum Unila dan Bapak Ibu 

Staff Administrasi Bagian Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas 

bantuan dan arahan dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini; 

10. Papa Muhammad Mansyurdan MamaNuriyah, kedua orang tuaku tercinta dan 

terbaik sepanjang masa. Terima kasih atas semua doa-doa, kasih sayang, 

kepercayaan, nasehat serta motivasi yang tidak pernah ada habisnya dan 

selalu sabar menunggu kesuksesan anak tersayang kalian. Kedua saudara 

kandung tersayang Atu Nastiti Mayarosa dan Ses Nurul Maeda, sertaHoyadan 
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Kak Erick, dan juga sepupuku KakAlin yang selalu memberikan dukungan 

semangat yang tiada hentinya kepada peneliti;  

11. Keluarga Besar Papa dan Mama yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas segala dukungan dan nasehat yang telah diberikan; 

12. Teman seperjuangan (Kresna,Irvan, Bery M , Berry L, Hilman, Adnan, Sofi, 

Agung ,Enaldo , Arsah ,  Andriawan , Aris , Tara , Adis,  Mia , syendi ,Fitri , 

Cindy , Okem , Abi , Adi , Beni , Jandri , Andika , Yayang dll ) terimakasih 

atas semua bantuan, kerja sama dan semangat yang selalu menemani selama 

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini akhirnya kita sah menjadi SH; 

13. Teman-temanku(Bagus, Budi, Firman , ican , Aldo )yang selalu memberi 

canda tawa dan dukungan serta semangat atas kebersamaan suka dukanya, 

kerjasama dan pengalaman berharga selama ini. 

14. Teman-teman SMP dan SMA terima kasih untuk kebersamaan yang telah 

terjalin sampai sekarang; 

15. Teman-teman angkatan 2011 serta kakak dan adik tingkat Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini; 

16. Bapak Cosmas Andri F.K.A dan BapakMuhammad Nur Ramdhan,  dalam 

pengawasan izin, terima kasih atas waktu dan kesediaannya telah membantu 

memberikan informasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini; 

17. DedeArista,Terima kasih untuk selalu menemani, memberikan waktu luang, 

semangat dan bantuan pada saat menyelesaikan skripsi ini; 

18. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu 

persatu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas semua 

dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhir kata peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

      Bandar Lampung, 24 Juni 2015 

 

      Penulis 

   

      Ana Alsan Muhammad 

 


