
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 

 

 
 

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT , yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara”. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri. Berkat bantuan, bimbingan, kerjasama 

dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang 

dihadapi tersebut dapat diatasi. Atas segala bantuannya penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan kepada: 

1. Kedua orangtuaku yang telah merawat dan membesarkanku  mamahku 

tersayang Maryana dan papahku tersayang Sahdan, serta adik-adikku yang  

kusayangi Meita Dewi Saputri dan Yanti Kartika Putri yang selalu 

memberikan do’a dan dukungan hingga kini 

2. Bapak Dr. Bambang Utoyo S M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah begitu banyak memberikan segala arahan, masukan, ilmu, waktu 

serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi dapat 

diselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Dr. Suripto, S.Sos, M.AB selaku Dosen Pembahas yang 

memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. 

4. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah banyak memberikan motivasi, masukan dan arahan khususnya dalam 

bidang akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dengan baik serta berbagi penelitian kombinasi kepada peneliti sehingga 

peneliti mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. 



5. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A selaku Dosen motivator untuk melanjutkan S 2 

ke Jepang yang telah banyak memberikan motivasi, masukan, arahan dan 

info yang berguna untuk penulis melanjutkan studi S 2 ke Jepang. 

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memimpin fakultas dengan 

sangat baik. 

7. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara yang telah memimpin jurusan Ilmu Administrasi 

Negara dengan baik dan memberikan motivasi, arahan dan masukan 

kepada peneliti dengan bahasa formal dan bahasa pujangga sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan. 

8. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.AP selaku Sekretaris Jurusan 

yang telah memberikan motivasi, arahan dan masukan kepada peneliti 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan. 

9. Ibu Nur selaku Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Metha 

sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah berjasa 

memberikan masukan, arahan dan motivasi khususnya dalam bidang 

administrasi sejak perkuliahan, seminar hingga ujian kompre. 

10. Kepada Bapak Eko Widianto S.IK selaku Kepala Kepolisian Resort 

Lampung Utara dan Bapak A. Kholil S.Pd selaku Kepala Bagian Sumda 

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian. 

11. Kepada Bapak Aidil Fitri selaku Kepala Bagian Pers yang juga bersedia 

membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data, juga kepada 

seluruh Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara yang sangat baik dan 

sangat ramah dalam membantu penulis selama proses pengumpulan data 

untuk penelitian. 

12. Guru-guruku tercinta mulai dari SD, SMP, SMA yang tidak disebutkan 

satu persatu, spesial pada guru SMA-ku tersayang yang membantuku 

untuk melanjutkan bangku kuliah Abi Junaidi, Ibu Maria, Ibu Wiji dan 

Bapak Aprizal. 



13. Sobat cilik Putu Indra Jaya yang selalu terngiang dengan kata-kata 

bijaknya meskipun terkadang kurang nyambung dan yang selalu setia 

bersama baik dalam keadaan sulit maupun senang, baik dalam keadaan 

krismon maupun sedang okane mochi. Semoga persahabatan kita akan 

selalu terjaga hingga kapanpun dan dapat menggapai cita-cita kita untuk 

studi S 2 ke Jepang dan menjadi akademisi yang sukses memiliki 

penghasilan yang mapan. Ingat selalu motivasi, jangan pernah malas dan 

ingat aliansi Iodbi dan Atodi. 

14. Mbak tingkat Eka Ariyanti selalu ingin dimengerti dan selalu ingin dipuji 

cantik. Seiring berjalannya waktu akhirnya insyaf juga. 

15. Unnie Yeen Gustiance yang merupakan anggota the gengs dan saingan 

untuk menjadi yang tercepat yang secara tak langsung menjadi motivasi 

baik dari sikapnya yang jahat, pesona, jutek, sok gehul dan membuat 

banyak lelaki menjadi penasaran dan terngiang karena dirinya.  

16. Stephani Wulandari dengan pipi chubbynya dan gemes dan gayanya yang 

berbeda ketika di dunia nyata dan dunia maya. Gayanya yang cepat akrab 

dan menutupi kesedihan dengan senyuman.  

17. Mbak guru Novilia yang telah sangat membantu baik dari tenaga, 

pemikiran dan waktu dan dari Metro hanya untuk mengajarkan dengan 

sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.   

18. Teman-teman seperjuangan dan satu impian dari Minna Nihonggo sempai 

Andria, Hari, Desis, Leoni, Kahayun, Adit, Putu, Heri, Mawar, Kyoko, 

Indah, Sofa dan yang lain yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan masukan, ilmu dan kekompakan dalam berbahasa Jepang. 

Semoga kita selalu kompak dan dapat mewujudkan impian kita untuk 

melanjutkan studi S 2 ke Jepang dan menggapai kesuksesan, selalu ingat 

dengan slogan “Someday we will go to Japan”. 

19. Teman-teman Rohis SMA N 3 Kotabumi Fauzan, Ryan, Fajri,Ami, 

Hanifah dan Robert yang selalu menjaga kekompakan hingga kini. 

20. Mbak Diah dan bang Eza yang selalu memberikan suasana nyaman ketika 

berada di ruang baca dan telah memberikan ilmu-ilmu tentang kehidupan. 



21. Sobat akademik Ageng Aditama yang selalu berusaha untuk menjadi yang 

terbaik dalam perkuliahan dan menjadi motivasi agar selalu meningkatkan 

IPK dan sobat menyimpang trio kwek-kwek Johansyah dengan ambisinya, 

Eko yang memiliki khas humornya dan Ikhwan si guru nyepik tingkat 

Provinsi. Terimakasih atas masukan kalian sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan dengan cepat. Semoga kita semua menempuh 

cita-cita yang kita inginkan. 

22. The gengs jalan-jalan ( tante Kirana yang ingin menjadi model meskipun 

tak sampai, Chairani yang hapal model sepatu tetapi jarang membeli, 

Ridha yang kurang pas jika tak menggunakan soflens, aak Guruh yang 

selalu ceria dengan tingkahnya meskipun sering galau dengan statusnya, 

Anisa dubipata yang penuh dengan perjuangannya, Unnie Yeen dan Putu 

yang penjelasannya sudah dijelaskan di atas. 

23. Teman-teman KKN Devi (F.Teknik), Irdi (F.Pertanian), Imam 

(F.Pertanian), Yusuf (F.Hukum) dan Resti (F.Pertanian) yang selama 40 

hari berusaha menolong warga desa, meskipun tujuan utamanya nilai A. 

24. Ito Jenny yang selalu menyebalkan, Watik yang cuek dan ingin selalu 

refreshing , Eki yang misterius, Shilvia yang sudah wisuda tetapi selalu ke 

kampus, Danisa yang akhirnya wisuda bareng, sempai Manda dan 

Fitriyanti yang selalu tekun dalam mengerjakan skripsi, Renita yang 

sekarang dibalap status tercepatnya dan yang lain yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu yang telah memberikan masukan dan info-info 

penting sehingga peneliti dapan menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. 

25. Mahasiswi pembahas 1 Amelia Zahra yang selalu narzis, eksis dan ingn 

dipuji manis dan mahasiswi pembahas 2 Yana Bonita Sinaga yang cinta 

kampus dan paling rajin mondar-mandir di kampus. Terimakasih yang atas 

kritik dan saran membangun sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan 

baik.  

26. Geng Angel (Anisa Rahmawati anak pantai yang memiliki banyak fans, 

Dian kharisma yang mulai kurus lagi setelah rutin diet). 

27. Geng perjuangan (Si Yuli yang selalu berolahraga ketika ingin ke kampus 

dan memiliki kekhasan dari pancaran matanya, Melda yang membuat 



terharu dengan perjuangannya, Anggi yang masih galau dengan cerita 

lalunya, Ana yang memiliki gaya khas dari suara khas medok jawanya, 

Icay petugas lab yang tekun, Ayu Widya yang dengan kepercayaan dirinya 

dalam kondisi apapun). 

28. Adik tingkat Tiara 013, Isti 014, Heni 014 dan yang lain yang tak 

disebutkan satu persatum, semoga kalian cepat menyusul.   

29. Seluruh Teman-teman Angkatan 12 (Ampera) yang memiliki banyak 

geng. Geng six wahe (Ridha, Anisa, Antonia, Ria, Erna ketua geng 

Novita) yang fotonya memenuhi dunia maya, geng anak-anak (Oliva 

Valerin dengan gaya khasnya yang pendiam, memiliki prestasi dan belain 

pulang dari Medan, Serli yang tak segan untuk membantu orang lain, 

Friska si penyebar isu, Purnama yang galak, Dara si jangkung dan ketua 

geng Putri Wulandari) yang kerjaannya datang pergi ke kampus. Jadi, 

tidak sulit mencari geng ini di kampus. Geng yang selalu narzis tetapi 

tidak pada tempatnya dan selalu sibuk menskipun kurang jelas (Dewi dan 

Dwini si kembar, iyay Sholeh yang luar biasa dengan progresnya, adin 

Aris yang terkenal dengan gaya humornya, uda Reski, uni Icha, iyay 

Nadiril, Merita, Suci, Herlina dan Yuyun). Geng Muslim  (Endri yang 

selalu rajin jarkom liqo, Firdaus yang memiliki ambisi yang kuat, Rifky 

selalu senyum) dan Geng muslimah (Fitri Ristiana yang menjadi lebih 

baik, Siti Muslimah yang penuh dengan tatapannya dan Kholifatul 

Munawaroh dengan suara merdu ketika mengaji yang membuat 

merinding) yang inner beauty selalu ada setiap saat. Geng futsal amatir 

yang selalu mengejar cita-cita menjadi profesional tetapi tak tersampaikan 

(Ihsan wak ketua, Bery yang menjadi idola wanita, Danu yang kadang ada 

kadang tidak, Yogi yang terkadang sepakat tetapi lebih banyak 

menyimpangnya, Rifky Hidayat dengan lisan pedasnya, Alan dengan gaya 

artisnya, Infantri penjaga gawang yang berbakat, Imam dan syaiful si 

kembar dari goa hantu), teman-teman lain Aliza yang kini menjadi 

fotogenik, Ahmad si scremo, Alga, Ayu Tsanita, Ayu yuspitamala,Ajeng, 

Alex, Alfajar denga sikap kritisnya, Ari yang sering ke luar kota, Ashita, 

Bagus, Betti dan Pii yang diam-diam pintar bahasa Inggris, Ketum Denish 



dengan karismanya, Dianisa, Dwini, Emi, Fadhila, Firdalia, Danu, Intan, 

Rischa, Icay, Irlan, Iyaji dan Imam Khoi yang memiliki bakat terpendam, 

Ghea, Lianse, Lena, Maya, Mutiara Safitri, Melda, Meri Larasati, Nur 

Azizah, Taufik, Putri Wijayanti, Quqila, Umay, Ria ndut dan Ria selawati, 

Satria, Sherli, Shilvia, Tiara, Widji, Yuyun, dan Yoanita yang telah 

memberikan motivasi dan kenyamanan dalam kuliah. Semoga Ampera 

akan selalu kompak hingga kapanpun dan semoga kita kelak menggapai 

kesuksesan dan dapat bertemu kembali. 

 

Akhir kata semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat serta hidayah dari 

Allah SWT dan semua yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini 

mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan 

bagi semua orang yang membacanya. 

 

 

Bandar Lampung, 02 Januari 2016 

Penulis, 

 

 

Andri Pratama Saputra 

1216041014 


