SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh
isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan
kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam
tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
pembawa Rahmatan Lil’Aalaamiin, serta kepada dua malaikat yang setiap saat
mencatat segala tingkah laku penulis, dengan sangat jujur dan tanpa lelah, Raqib
dan Atid.
Penulisan skripsi berjudul “Fungsi Manajemen Badan Pengelolaan dan
Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan
Limbah Rumah Sakit (studi kasus pencemaran limbah rumah sakit Dr. Dadi
Tjokrodipo) ” ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis berharap, karya yang merupakan
wujud kerja dan pemikiran maksimal serta didukung dengan bantuan dan
keterlibatan berbagai pihak ini akan dapat bermanfaat di kemudian hari.
Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan yang
dihadapi selama penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berjasa dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :
1. Bapak Drs Agus Hadiawan, M. Si, selaku Dekan FISIP Universitas
Lampung;
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan atas segala masukannya;
3. Bapak Himawan Indrajat S.IP, M.Si, selaku pembimbing akademik, yang
telah banyak membantu dalam proses akademik;
4. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi atas segala
masukannya;
5. Bapak Dr. Syarief Makhya , M.Si, selaku Dosen Penguji Skripsi terima
kasih atas segala bimbingannya selama ini;
6. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Sekjur Ilmu Pemerintahan atas
segala doa, bantuan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh jajaran dosen FISIP UNILA, seluruh staf Tata Usaha dan pegawai
FISIP dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA. Khusunya untuk Ibu Rianti
dan Pakde Jum.
8. Penulis dan pengarang buku-buku yang menjadi bahan acuan dalam
penyelesaian penelitian ini
9. Bunda dan Ayah atas segala perhatian, kasih sayang dan do’a yang tak
pernah henti mengiringi perjalanan hidup penulis, maaf jika terlalu lama
menyelesaikan studinya dan semoga Allah SWT membalasnya Aamiin;
10. Kakak-kakaku Aditya Sevri Yuda S.IP dan Rendy Angga Yuda A.md
yang selalu memberikan doa dan semangat setiap harinya;

11. Tante dan paman yang selalu memotivasi, serta para sepupu-sepupu
tercinta semoga kelak kita menjadi anak-anak yang selalu membahagiakan
orang tua kita;
12. Untuk 6engsot ku terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang
setiap hari diberikan kepada penulis, Wana Meilina S.IP, M. Al Derajad
S.IP, Tia Melinda. S.IP. See you on top guys;
13. Semua teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan, Riyadhi
Adyansyah, Hazi Kurnia, Genta Rizkyansyah, Shedy Apriliza, Christian T
Surbakti, Genk Koprok, dan teman-teman angkatan yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, semoga gelar dan ilmu yang kita terima menjadi
berkah untuk kita menuju kesuksesan;
14. Sahabat-sahabat Indospurs yang selalu memberi semangat dan .dorongan
untuk segera menyelesaikan skripsi;
Penulis sangat menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
informasi yang ada dan tidak ada maksud untuk merendahkan satu instansi
manapun dalam skripsi ini, oleh karena itu mohon maaf jika terjadi kekurangan
dan kesalahan pada penulisan skripsi ini.

Saran dan kritik yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk masa yang akan
datang.
Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbilallamin serta dengan segala
kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini memberikan
manfaat bagi kita semua.
Bandar Lampung, 28 Oktober 2015
Penulis,

