
 

 

 

SANWACANA 

Alhamdulillahirrabil’alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia yang telah membawa perubahan 

besar bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Atas segala kehendak dan 

kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan 

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Selatan”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi 

Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-

pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

antara lain : 



1. Prof. Yulianto, M.Si, selaku dosen pembimbing utama penulis yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta 

masukan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N, M.A, selaku dosen pembimbing kedua penulis 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, 

saran serta masukan yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, selaku dosen penguji penulis yang 

telah memberikan kritik, saran dan masukan yang baik kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara  

6. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.P.A, Selaku Sekretaris 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

7. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A, selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan arahan, nasehat, ilmu dan waktu selama proses pendidikan 

hingga akhir. 

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu 

yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semuga dapat 

menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya. 



9. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi 

dalam penyusunan skripsi ini.  

10. Pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Selatan, serta seluruh pihak informan yang telah 

memberikan izin penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan 

saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

11. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku baik secara 

moril maupun materil. Kepada kedua orang tuaku, yang tak pernah lelah 

dengan ikhlas memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya 

untuk membiayai anaknya agar menjadi lebih baik. Ayahku yang 

kubanggakan, H. Ardiansyah, SE, MM, ayah yang selalu menjadi 

inspirasiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Ibuku yang kusayangi, Hj. 

Desniwati, SKM, M.Kes, ibu yang selalu sabar, terimakasih atas segala 

cinta, kasih sayang dan doa yang selalu ibu panjatkan untuk kebaikan dan 

kebahagiaanku. Semoga ini menjadi awal yang indah, sekaligus batu 

loncatan bagiku untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu dikemudian 

hari. 

12. Adik-adikku Intan Deslinatika Putri dan Muhammad Iqbal Ardiansyah 

Putra, yang telah memberikanku semangat dan hiburan canda tawa dengan 

berbagai cara disaat aku dilanda kebosanan dan keputusasaan sehingga 

aku dapat tersenyum dan semangat lagi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Terimakasih untuk sahabatku, Tiza Firanti Kusuma dan Eliza Oktarita, 

yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.   



14. Terima Kasih Gengges Ekky, Farah, Ludfiana, Novia, Pebie, Ratu, Silvia, 

dan Tami. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang diberikan selama 

ini. Semoga pertemanan kita tidak hanya di bangku kuliah saja, namun 

dapat bertahan sampai tua kelak. Aamiin. 

15. Teman-teman seperjuangan Alisa, Astri, Bulan, Cindy, David, Eka, Esa, 

Faizal, Fatma, Iksan, Iis, Kak Ria, Kartika, Kiyo, Laras, Lili, Lisa Sagita, 

Mut, Nisa, Novilia, Octa, Rio, Riza, Seza, Teteh Ninda, Tria, Wulan, dan 

seluruh Angkatan ANE 011.    

16. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitan dan yang telah 

menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Terima kasih semuanya.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

 

 

 

     Bandar Lampung, 2 Juli 2015 
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