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Alhamdulillahhirrabil’alamin segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa Sholawat serta salam senantiasa

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia yang telah membawa

perubahan besar bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman, yang menjadikan

zaman kebodohan berubah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan

serta kecanggihan teknologi. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT,
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pembangunan infrastruktur jalan”, 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.
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penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran bimbingan, pengarahan,

saran serta masukan yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Eko Budi Sulitio S.Sos., M.AP, selaku dosen penguji penulis yang telah

memberikan kritik, saran dan masukan yang baik kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua dosen di Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara atas semua ilmu yang telah

diberikan. Semoga apa yang penulis terima selama mengikuti proses

perkuliahan dapat menjadi modal berharga untuk kedepannya.

7. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Adminitrasi Negara yang selali memberikan

pelyanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan

skripsi ini.

8. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dan seluruh

informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi,

masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta

yang tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan,



memberikan dukungan dan petuah, serta menjadi motivator terbesar bagiku.

Terima kasih untuk pengorbanan baik dari segi moril maupun materil sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan, semoga aku bisa selalu menjadi anak yang

membanggakan dan membahagiakan kalian.

10. Terima kasih untuk Keluarga besar, kakak- kakak dan keponaanku yang
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berpisah-pisah jauh guys ..

13. Keluarga kosan Cendrawasih: Ibu Sarjani (Ibu kost), bang firman,bang

boni,bang fadli, riko,neas,frengki, jefri dan sibu. Mba mira, mba oyen, mba

hesti, mba diah, saeno, lando, yunika, nur, dina, eka, bela, mira, resty, qibtia,
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14. X-Hunter yaitu sahabat sekaligus keluarga yang melengkapi kebahagiaanku,
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mba Olip dan mba Kesi, kak Reza, kak Ian, Kak Febri, Kak Ibnu, Kak Dimas,

Kak Mamet, Kak Zacky dan Kak Madon.

15. Himagara angkatan 2011, Yana, Eka, Mut, Leli, Lisa, Riza, Fitri, Fatma,

Alisa, Kartika, Kristy, Novilia, Seza, Astri, laras, oktavia, Iid, juzna, putri,



Ayu, Tami,Syilvia,Fauzi,rendy, Rinanda, yori, Novi dan semua teman-teman
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segala bentuk bantuan yang diberikan.
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