
 

 

 

SANWACANA 

 

Bismilahirrohmannirohim, 

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dah hidayat-Nya, Tuhan semesta alam yang 

maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil dihari 

akhir kelak. Berkat daya dan upaya serta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Status Sosial Ekonomi Dengan 

Tindak Kriminal Pencurian Di Bandar Lampung”. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan 

bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih 

banyak kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Gunawan Budi Kahono., selaku dosen Pembimbing Skripsi, terima 

kasih telah meluangkan banyak waktu, terima kasih atas semua arahan dan 



bimbingannya selama pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima 

kasih atas semua ilmu yang bapak berikan, semoga dapat berguna kelak. 

5. Ibu Dra. Yuni Ratnasari. M.Si., selaku dosen Pembahas. Penulis menyadari 

begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih atas kritik dan saran 

yang ibu berikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. 

6. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu 

memberikan arahan. 

7. Seluruh Dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Unila. Terimakasih atas semua ilmu 

yang sudah Bapak dan Ibu Dosen berikan, semoga ilmu yang diberikan selama 

penulis berkuliah di FISIP Sosiologi bermanfaat di masa depan serta bermanfaat 

bagi banyak orang. 

8. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang telah membantu 

melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi. 

9. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang berada di lembaga 

permasyarakatan Raja Basa yang telah bersedia menjadi responden penelitian 

skripsi ini. 

10. Kedua orangtua ku, bapak dan mama yang selalu memberikan nasihat, motivasi, 

mendukung secara materil, dan tentunya pencapaian ini berkat do’a kalian yang 

tak pernah putus. Faxy belum bisa memberi apa-apa untuk bapak sama mama, 

rasanya sulit untuk membalas semua yang sudah kalian berikan. Semoga karya 

kecil ini bisa membuat kalian bangga. Kalian adalah sosok yang luar biasa. 

Terima kasih bapak dan mama.  

11. Keluarga besar yang selalu ada dalam kondisi apapun. 



12. Terima kasih untuk temen-temen yang selalu bantuin dalam tugas kuliah 

maupun yang lain sering-sering kumpul bareng lagi ya sama kulineran buat 

Nanda, Angga, Hafiz, Eri, kalo bisa nambah Moran sama Gede Arye biar makin 

rame. 

13. Teman-teman yang sering kumpul di kosan Dimas, Anas, Agung, Aris makin 

asik ya jangan keseringan bangun siang bray terimakasih untuk inspirasi dan 

alaminya. 

14. Teman-teman Sosiologi angkatan 2011, Hengki, Fachri, Andre, Mahardika, 

Tomi, Windu, Yoga, Agus, Rama, Fahru, Nora, Wilfrida, Yossi, Marlina dan 

semua teman-teman Sosiologi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima 

kasih untuk kebersamaanya selama ini.   

15. Teman-teman Big Five Niko, Fajar, Sukma,Adit ayo kapan bergerak lagi. 

16. Teman-teman Akamsi Asep, Anton, Eko, Malik, Surya, Andika, Tebe, Seril, 

Ega, dan lain-lain terima kasih untuk kopinya. 

17. Teman-Teman dari SMA sampai sekarang Riadh, Rido, Marsel, Kurnia, Ciqo, 

Soleh Ardo, Soleh Rafsan, Dicky, Rizky, Hilman dan lain-lain sering-sering 

kumpul lagi ya. 

18. Teman-teman KKN Desa Negri Mulya. Nanda, Anggun, Dyra, Fita, Salman, 

Tiara, Yuda terima kasih untuk kalian. 

19. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih. 

Semoga kesuksesan bersama kita dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik 

kedepannya. 

 



Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua.  

 

Bandar Lampung, 27 Agustus 2015 

          Penulis 

 

 

 Faxy Mandala Putra 

    


