
 

 

 

 

 

 
SANWACANA 

 

Bismillahirahmanirrahim. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW, 

para sahabat, keluarga serta pengikutnya. 

 

Penulisan skripsi berjudul “Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik 

Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara” ini 

merupakan syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Lampung. 

 

Peneliti sadar bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh 

karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap 

skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat di kemudian hari.  

 

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada: 



1.  Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas 

Lampung.  

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan sekaligus Pembimbing utama, terima kasih atas semangat, 

arahan, bimbingan, solusi, dan waktu selama ini yang sangat membantu, serta 

atas kesabaran yang diberikan Bapak selama peneliti menjalani proses 

bimbingan. 

3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembahas Dosen dan Penguji, 

terima kasih atas semangat, arahan, bimbingan, solusi, dan waktu selama ini 

yang sangat membantu, serta atas kesabaran yang diberikan Bapak selama 

peneliti menjalani proses bimbingan. 

4. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. 

5. Bapak Arizka Warganegara, S.IP,M.A selaku pembimbing akademik, yang 

telah banyak membantu dan memberikan motivasi di bidang akademik sejak 

awal perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, Bapak Yana Ekana, Ibu Ari Darmastuti, Ibu 

Tabah, Ibu Dwi, Ibu Feni, Pak Maulana, Pak Pitojo, Pak Ismono, Pak Piping, 

Pak Syafar, Pak Syarief, Pak Suwondo,  Pak Arizka, Pak Himawan, dan Pak 

Budi Kurniawan,  serta dosen-dosen lain, terimakasih atas wawasan ilmu 

yang diberikan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. 

7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Rianti, Pakde Jum, Pak 

Maryanto, Kyai Adnan serta Staf FISIP Universitas Lampung yang tak dapat 



ditulis satu per satu, terima kasih telah banyak membantu Peneliti selama 

menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

8. Seluruh Pegawai Kecamatan Kotabumi Utara Desa Madukoro terimakasih 

untuk bantuan dan dukungannya, yang telah memberikan informasi dan data 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Kedua Orangtuaku, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing serta 

memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Untuk Papa, yang 

selalu membimbing putrimu dan berdoa untuk keberhasilan anaknya serta membagi 

pengalaman hidup yang sangat berharga, terima kasih pa, semoga aku bisa 

membuatmu bangga dan bahagia. Untuk Mama yang paling cantik yang telah 

melahirkanku, aku bangga punya mama sepertimu. Aku belum bisa mengukir 

bahagia di wajahmu, maaf karena aku belum bisa menanam bangga di hatimu,  maaf 

untuk semua airmata yang kau tumpahkan karena aku, mama, terimakasih untuk 

cinta dan doamu kepadaku.  

10. Adikku yang pertama Aditya Dwi Saputra dan adikku yang kedua Novita 

Ramadania terima kasih atas do’a yang tiada hentinya untuk ayuk.  

11. Untuk Jeffri terima kasih atas semangat yang diberikan untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendo’akan, menemaniku dikala sedih 

dan senang. 

12. My Besties PJC terdiri dari tiga amuba Santy Novitasari, Balkis Annisa, 

Natessya SR, Sikurus Winda Septiana, Siganteng Aan Lesmana, Silincah 

Beben dan Ibu Asuh Pertiwi Agustina terima kasih atas dukungan pelukan 

canda tawa serta senyuman yang kalian berikan. Sahabat dikala sedih dan 

senang. 



13. My Besties Yuyun Diah Anggraini, Dian Seputri, Meyliza Indriyani, Nadia 

Annisa, Zakiyah Handayani, Febi Puspitasari, Siti Aisyah, Eki Anes Wijaya, 

Genta Rizkyansah, Indra Rinaldi Silalahi, Angga Alamsyah, Riyadhi 

Adyansyah, Dio Baleri, Cristian Tuahta, Ardi Riyansa, Merari Defri terima 

kasih telah menemani memberi semangat sampai akhir. 

14. My Besties GengTomboy Dian, Eya, Herma, Sari, Neti, Ipung, Aan, Cipto, 

Ahi terima kasih telah menemani memberi semangat sampai akhir, semoga 

kita akan terus selalu bersama dikala sedih dan senang. 

15. Geng koprok geng yang paling heboh imam, rendra, ade, meta, kiki, agus dan 

yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu tetep solid yaa sampai S.IP 

dan jangan pada sombong nanti kalo udah jadi bupati hahaha amin.. 

16. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan 2011 Bramantyo, Rya Clara, Endah 

Hapsari, Trio Gama Putra, Hazi Kurnia, Evi Suryani, Nurhalimah, Shedy 

Apriliza, Leny, Ifit Chytrine Batubara, Ulil Ilmiyati, Nurhasanah dan yang 

lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu kita ditempah untuk menjadi satu 

keluarga yang dipertemukan melalui ilmu pendidikan jangan pernah lupa asal 

usul dari mana kita berasal kawan, sahabat dan keluarga baru yang dimulai 

dari sebuah rumah Ilmu Pemerintahan. 

17. Seluruh Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2007, 2008, 2009, 2010 

2012  yang tidak bisa disebutin satu persatu terimakasih atas kebersamaan 

yang pernah terjalin selama peneliti menempuh studi di kampus tercinta. 

18. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terwujudnya kelulusan ini. 

 



Harapan dan do’a peneliti semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua 

pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah 

SWT. Serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. 

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata 

bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya. 

 

 

Bandar Lampung,      Agustus 2015 

Peneliti, 
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