
 

 

 

 

 

 

SANWANCANA 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah AWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “Pembayaran 

Upah Lembur Terhadap Tenaga Kerja PT.KAI Subdivre Tanjung Karang Bandar 

Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun 

penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga 

penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terimakasih yang tulus 

kepada: 

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

Universitas Lampung; 

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

Negara sekaligus Pembahas 1 (satu)  atas kesediaannya dan kesabarannya 



untuk membantu, mengarahkan dan memberi masukan agar terselesaikannya 

skripsi ini; 

3) Ibu Eka Deviani S.H., M.H selaku Pembahas II (dua) sekaligus Pembimbing 

Akademik atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, 

mengarahkan dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini; 

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

Administrasi Negara  

5) .Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H selaku Pembimbing I (satu) yang telah 

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi, 

masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini; 

6) Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H selaku Pembimbing II (dua) yang telah dengan 

sabar memberikan koreksi, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini; 

7) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf 

administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

8) Bapak Mugi selaku Manager Operasional PT.KAI Tanjung Karang 

Bandarlampung, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis 

melakukan wawancara pada saat penulis melakukan penelitian; 

9) Bapak Choiri selaku Staff Pembayaran Gaji dan Upah beserta Pegawai 

Kantor Maupun Lapangan PT.KAI Tanjung Karang Bandarlampung, yang 

telah dengan ramahnya melayani dan meluangkan waktu untuk penulis 

melakukan wawancara sekaligus memberikan kuisioner pada saat penulis 

melakukan penelitian; 



10)  Sahabat HIMA HAN sebagai sahabat dan keluarga terbaik selama masa 

perkuliahan, semoga HIMA HAN selalu jaya, terimakasih untuk doa dan 

dukungannya; 

11)  Keluarga Besar Fakultas Hukum 2011 terimakasih telah menjadi bagian 

perjalanan hidupku, besar harapan untuk tetap menjalin silaturahmi tak 

berujung; 

12)  Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sumber semangat hidup dalam 

hidup penulis, Ayahanda Syahrudin dan Ibunda Sudaryatun  yg telah menjadi 

orang tua yg hebat dan terbaik bagi penulis. Terimakasih ayah,mamak telah 

menjadi Orangtua yang kuat, ini yang dapat ku persembahkan, perjuangan 

kubelum berakhir sampai sini, masih akan berjuang lagi dan lagi melajutkan 

jenjang kehidupan yang lebih baik. Semoga Kedua orang tuaku selalu dalam 

keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Menemani saya hingga nanti. 

Aamin yaa rabbal alamin; 

13) Untuk Adikku satu-satunya Amelia Nur Amanah. Tetap menjadi anak yang 

baik,. Terimakasih untuk doa dan motivasi terbesar untuk mbak. 

14) Kakek, Nenekku yang telah teramat menyayangiku sebagai cucunya. 

Terimakasih untuk kasih sayang, doa dan dukungannya kepadaku selama ini; 

15) Untuk Keluarga besar yang menjadi pacuan bagiku untuk meraih kesuksesan, 

terimakasih untuk doa-doa terbaik yg diberikan untukku; 

16) Teman seperjuangan Dina, Dila, Tari, Irham, lia, Prisca terimakasih atas doa 

dan dukungannya miss youuu  

17) Sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, UG : Rachmi, 

Desy, Laras, Lia Nurjannah, Dwi nur Aulia, dan juga untuk M. Rizky Arief 



Setiawan. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Kebahagiaan dan 

canda tawa yang selalu kalian berikan. Terimakasih juga untuk doa, 

dukungan, motivasinya. Semoga kita selalu dapat bisa menjalin persahabatan 

seperti saat ini. Aku sayang kalian!; 

18) Teman-teman KKN Tematik Unila 2014, Rani, Depoy, Mba Risa, Okta, 

Nicho, Manda, Bang Madi, Fajar terimakasih sudah menjadi sahabat dan 

keluarga saat 40 hari disana dan sampai saat ini.. Moment yg tak terlupakan 

saat bersama kalian! 

19) Untuk Agung yang berperan multifungsi dalam hidup saya yang sudah 

menemani saya hingga saat ini. Membagi kebahagiannya Terimakasih untuk 

segalanya; 

20) Untuk seseorang yang masih menjadi Rahasia-Nya yg kelak akan 

mendampingiku selamanya.; 

21) Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti 

semuanya sebagai amal sholeh. 

 

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal 

dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya.Sedikit 

harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

 

Bandarlampung, 25 Juni 2015 

Penulis, 

 

 
Prafika Marthya Andini 


