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“Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke di Kota Metro”, 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 
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menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya. 

6. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 
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sampai akhir semester Cindy Celia, Hesti Agustina, Raras Efriyanti, Ria 

Eridanita, Seza Kharlina, Kartika W, Astri Kopri, Octa C, Novilia, Esa 

Devi, Destriana Rizky, Jenny T, Intan PP, Yana Bonita, Mut M, Oktavia, 

Fatmawati, Riza Armelia, Lisa S, Juzna Septia, Kiki Yoa, Laras A, Yori 

Tirta, Toto Sudiyanto, Novi Nurkholis, Deo W, Panggo, M Faizal, Fredy 
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