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Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa

tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
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1. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S , selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini.
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atas arahan, saran, masukan, waktu, kesabaran yang telah banyak membantu
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Administrasi Negara sekaligus pembimbing akademik penulis.
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5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang

telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal
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6. Kepala Kesbangpol Kota Bandar Lampung, terima kasih atas izin yang

diberikan guna penelitian ini.

7. Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan para

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, terima kasih atas

bantuan data yang diberikan untuk terbentuknya skripsi ini.

8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Sukur Trimanto, S.IP beserta

Ibu tercintaku Heni Susiana yang telah merawat, mendidik, membesarkanku

dan menjadi spirit dalam berjuang, yang selalu berdoa untuk keberhasilan dan

kesehatan anak-anaknya dengan terus menerus memberikan semangat dalam
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9. Kakak-kakakku Farly Suhendra, Wenda Diana serta adik-adikku Rezaldi

Djumhana dan Erlan Suvana Hidayat, terima kasih atas motivasi, semangat

dan kedekatan hubungan kekeluargaan, semoga dengan ini ayu bisa

memotivasi kalian dan dapat menjadi contoh yang baik untuk kalian semua.

10. Terimakasih untuk Soma Romadoni yang selalu membantu dari awal

perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala kritik dan

saran maupun segala bantuan nya.



11. Sahabat terdekatku Juzna Septia, terimakasih banyak untuk segala kasih sayang dan

motivasi yang begitu luar biasa selama 4 tahun ini. Terima kasih untuk semua

kerepotan yang dilakukan untuk membantu dalam hal apapun supaya ayu bisa pakai

toga sama-sama. Mungkin kita belum seCERDAS mereka diluar sana Juzna, tapi kita
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semangat dan dukungan serta memberi warna dalam proses perkuliahan.

Terimakasih udah ngajarin banyak hal termasuk betapa kerasnya kehidupan
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informasi dalam penulisan skripsi ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan.
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