
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Bismillah hirrahmanirrohim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulillahirrobbil’alamin puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas 

rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Teladan Pimpinan, Pengawasan Melekat, dan 

Insentif Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus”. Penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara Pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Harapan dengan 

adanya skripsi ini adalah mampu memberikan masukan serta pengetahuan kita 

terhadap pentingnya menjaga kedisiplinan kerja dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

 

Dalam Proses Skripsi ini, penulis telah mendapat dukungan yang luar biasa dan 

pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan 

moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat 

bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 



1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama dan 

pembimbing akademik, atas ilmu yang diberikan, serta kesediaan waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam membimbing dari awal hingga akhir, memberikan 

pengarahan, saran, maupun kritik dalam proses penyusunan hingga 

penyelesaian skripsi ini ;   

2. Ibu Dewie Brima Atika, S,IP, M.Si selaku pembimbing pembantu atas ilmu 

yang diberikan, serta kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran, telah banyak 

memberi  arahan, bimbingan, nasehat dan saran sehingga penulis dapat 

memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini ; 

3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen pembahas dan  penguji yang 

telah memberikan banyak kritikan, saran dan masukan yang bermanfaat bagi 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini ; 

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

Administrasi Negara yang telah memberikan masukan, nasehat dan motivasi 

bagi penulis ; 

5. Ibu Nur’aini selaku Staff Administrasi yang telah memberikan pelayanan 

administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini ; 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas 

ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa ; 

7. Bapak Supardi Syarkawi (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Tanggamus), Bapak Ali Imron, S.H (Sekretaris Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus), Ibu 

Tri Marianti, S.S (Kepala sub bagian umum dan kepegawaian Dinas 



Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus), Ibu 

Ria Sundari (Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus), seluruh pegawai 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Tanggamus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan izin, meluangkan waktu dalam memberikan data dan informasi 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung ; 

8. Teristimewa untuk Ibu dan Ayah tersayang. Untuk Ibu Junaida, dengan 

doamu, dukungan dan semangat darimu aku dapat dimudahkan oleh Allah 

mendapatkan gelar sarjana. Kasih sayang, pengorbananmu tidak akan dapat 

terbalaskan oleh apapun. Kedua, untuk Bapak Suherman, Terimakasih telah 

banyak memberi pelajaran hidup yang berarti dan bermanfaat, atas jerih 

payahmu untuk mendidik dan memperjuangkan hidupku hingga dewasa.  

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untukku dalam membahagiakan 

kalian, semoga Ayah dan Ibu mendapat balasan dan kebahagiaan yang indah 

di dunia dan di akhirat kelak, Amin; 

9. Adik-adiku tersayang, Krismalia Maharani dan Naufal Riski Ramandha atas 

do’a, dukungan, kebersamaan selama ini. Senyum dan semangat belajar 

kalian membuatku semangat memperjuangkan hidup dan harus tetap lebih 

semangat belajar semoga kalian dapat menyusul menjadi sarjana, menjadi 

orang sukses, berbakti kepada kedua orang tua seperti yang diharapkan Ayah 

dan Ibu, Amin ; 

10. Untuk sahabat-sahabat tercinta, Yeen Gustiance dan Chairani Salamah, 

terimakasih atas dorongan, motivasi, nasehat, saran, serta kebersamaan 



terindah yang telah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini 

takkan pernah terlupakan, semoga kita semua menjadi orang sukses dan tetap 

saling mengingat satu sama lain ; 

11. Teman-teman seperjuangan AMPERA, Andre Pratama Saputra, Frisca 

Dilijana, Anisa, Ridha Ayu Amalia, Putri Wulandari, Guruh Permadhie, Putu 

Indrajaya, Darra Virzinia Ageng, Lina, Ernawati, Serliani, Ria Rustiana, 

Novitasari, Anggi, Fitri, Infantri, Melisa, Merita, Yuyun, Firdalia, Olivia 

Valerin, Sholehudin, Eko, Taufik, Stephani, Johansyah, Intan, Ika Yulita, 

Rifki Andriansyah, Melda, Endry, Asita, Purnama, Silvi Tika, Ikhwan, Tiara, 

Elin, Suci, Imah dan keluarga besar ampera semuanya  terimakasih atas 

kerjasama dan kebersamaannya selama ini ; 

12. Teman-teman KKN Puty Orlando (Pertanian), Ridwan Pratama (FH), Nani 

Saputri (Pertanian) dan Ulfa Maulidia (Pertanian), kalian sebagai keluarga 

baruku selama 40 hari bersama di rumah Bapak Carlos Below. Kenang-

kenangan terindah selama hidup dalam memperoleh pengalaman dan 

pelajaran yang luar biasa bersama kalian di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. 

Mesuji Timur, dengan berbagi suka dan duka takkan pernah terlupakan ; 

13. Kaluarga Besar Lembaga Penerbitan Mahasiswa Reublica FISIP Unila, Bang 

Gusti Yunandatama, Bang Pasda, Rosyim Nyerupa, Nick Kurniawan. Adik-

adikku Anam, Abdi, April, Suci, Nita, Alfi, Kumara, Tikawuri, Putri Indah, 

Yolanda, Alvi, Sinta, Bunga, Ayu, Lia terimakasih atas kebersamaan, 

dukungan, dan pelajaran yang kalian berikan, semoiga kita selalu menjadi 

keluarga dan selalu mengingat satu sama lain; 



14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dan tidak dapat disebut satu persatu. 

 

Akhir Kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun 

semoga bermanfaat bagi kita semua. Semua bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis, mugkin tidak dapat penulis balas secara langsung. Semoga Allah SWT 

yang akan membalas semua kebaikan dan ketulusan hati mereka dengan balasan 

yang lebih indah dan lebih baik dari Nya. Amin.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

Bandar Lampung,     Januari 2016 

Penulis  

 

 

Amalia Herda Kirana 

 

 


