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Puji Syukur penulis ucapkan kepada Yesus Kristus, karena berkat dan 

perlindungan-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan. 
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Rumah Pada Perum Perumnas Bukit Kemiling Permai (Studi Pada Masyarakat 

Perum Perumnas Bukit Kemiling Permai Di Bandar Lampung)” merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Universitas 
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Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M. Si. selaku Dekan Fisip Unila. 

2. Bapak Nur Efendi, S.Sos. M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis. 

3. Bapak Drs. A. Efendi M.M., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Akademik atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis 

selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan 

permohonan maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

4. Bapak Arif Sugiono, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping atas 

kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses 



penyusunan skripsi ini. Penulis haturkan permohonan maaf untuk setiap salah 

dan khilaf penulis selama ini. 

5. Bapak Drs. Dian Komarsyah. M.Si. selaku Penguji Utama terimakasih untuk 

kesediaannya meluangkan waktu dan pemikiran, masukan serta saran. Penulis 

haturkan permohonan maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

6. Semua dosen, Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fisip Unila. 

7. Teristimewa to “Mama dan Papa (alm), yang sudah berjuang membesarkan 

enda, mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang dan semangat 

hingga saat ini.  

8. Abang dan eda (Bg Sadrak dan eda), makasi banyak bg, eda atas segala 

bantuannya baik moril maupun materil hingga enda bisa menyelesaikan 

kuliah. 

9. Abang-abangku dan eda-edaku ( Ir. Lifton Sitindaon/Drg. Yanti Sirait; Ir. 

Jimson Sitindaon/Ir. Sinta Nalom Saragih; Ferdinan Sitindaon, ST/ Isda, SPd; 

Jivento Sitindaon, SPt), atas bantuan moril maupun materil yang kalian 

berikan. Kalian memang abang-abangku yang terbaik. 

10. My Sisters (Lasmarida Sitindaon/ Manurung; Fier Ester Maria Sitindaon, 

Amd/ Siagian; Elridawati Sitindaon/H. Samosir), atas bantuan moril maupun 

materil yang kalian berikan. Kalian memang kakak-kakak dan abang yang 

terbaik.  

11. Bg Mashot Juanda Purba, thanks banget atas kasih sayang, motivasi, nasehat, 

dan selalu ada untukku. Tetap smangat dan berjuang!! 

12. My best friend; Nang (thanks ya nang bwt smuanya), Nur, Siti, Ayu, Evi, 

Kiki, Astri, Nita S.AB, Hesti S.AB, Haris Purba S.AB. Thanks ya sob atas 



kebersamaannya, smangat dan bantuannya slama ini. Kapan lagi ya qt 

ngumpul n makan bareng,. 

13. Teman seperjuangan di Kampus; Rico, Ferdinand, Toge, Aji, Taat, amin, 

windu, Baim, Adi  (tetep smangat ya bimbingannya), Muti, nabila, nay, Ratri, 

dama, suryati, dll. 

14. Buat Seluruh ABI 06 dan kakak tingkat 1999 s/d 2005, atas pengalaman 

serunya, masukan, dan sarannya.  

15. Teman-teman seperjuangan di Badan Pengurus Cabang GMKI Cab. Badar 

Lampung Periode 2008-2010 (bg Mashot, Leikmen, bg Sanggam (kapan 

seminar KP bg?), Doni, Liwa (ttp smangat ya wa, jgn menyerah), Melda (cari 

duit yg byk ya nang), Zulisa, Evi, Efrial, Benny, Bernad (ttp smgt y mpe 

konfercab), Hormat), thanks ya rekan-rekan atas kebersamaannya slama ini, 

walau qt banyak masalah dan perbedaan tapi qt harus tetap berjuang dan 

semangat sampai konfercab. Cayoo!!! 

16. Pengurus Komisariat Ekonomi Sosial Politik periode 2007-2008 (Haris, Jhon, 

ani kong, zulisa, rian, edu), ats kebersamaannya slma kepengurusan. 

17. Temen-temen omnes voice (riris, veny, siska, friska, melky, fiktor, cia, 

candra, cristolop, arnold) tetap perdengarkan suaru merdumu!! 

18. Buat adekku Riris Sitindaon (ttp smgat kuliah n playanan y deq) dan bg Sinto 

Sitindaon, thanks ya atas bantuannya bg, bg amsal thanks ya bg printernya, 

agnes thx ya uda bantuin enda. 

19. Seluruh anggota GMKI (bg Alfra, bg Rico, bg Dendy, bg mori, frans, daniel, 

melky hombing novi, darwin, tekel, delvi, talenta, Ferdinan dkk, sarman dkk, 



dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu) thanks atas 

kebersamaannya slama ne. 

20. Menara Biru family (ka eva oci (kapan qt masuk dapur roico ka?), widia, ka 

titin, kiki, lisa, memey, anggi, ka duma, cute, sinta, intan, desti, oma eva 

damanik) thanks atas kebersamaannya slma ni, ttp smangat. 

21. Keluarga PDO FISIP; debora, flora, citra, cristin,dll, Kelompok kecilku: ka 

Clara, ivo, mala, yuni. Thanks atas kebersamaan, dan mengingatkan enda 

untuk ttp ber-PA.  

22. Keluarga besar Sitindaon yang di sibual-bual maupun di Lampung. Kamarku 

yang selalu menantiku, dan menjadi saksi bisu dalam perjuangan hidupku. 

23. Dan semua pihak yang tlah membantu yang tak bisa penulis sebutkan satu per 

satu yang telah memberikan semangat dan bantuannya.  

 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat 

menyempurnakan Skripsi ini. Namun sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung, 

Penulis 

 

Festa Ropenda Sitindaon 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


