
 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah karena atas rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kinerja Inspektorat 

Sebagai Pengawas internal Dalam Upaya Pencegahan penyelewengan Keuangan 

Daerah Di Pemerintah Kota Bandar Lampung”. Penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara Pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

 

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman 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. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua jurusan Ilmu 

Administrasi Negara sekaligus menjadi pembimbing utama, yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, 

arahan, nasehat dan saran yang sangat berarti. Kepribadian beliau yang sabar, 

selalu memberikan motivasi serta bantuan-bantuan yang sangat berarti bagi 

penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga akhirnya sampai pada 

tahap penyelesaian skripsi. 



2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si selaku dosen pembahas, yang telah 

meluangkan waktunya untuk membaca, mengkritisi dan memberikan 

masukan untuk perbaikan skripsi ini.  

3. Ibu Dewi Brima Atika selaku Pembimbing Akademik (PA) yang turut 

membantu memberikan, arahan, nasehat dan motivasi bagi penulis selama 

kuliah. 

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

administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.  

5. 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 . 

6. Bapak Zaenal Amrin, SH., MH selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandar 

Lampung, Ibu Andriyani, SP., MM selaku Kasub. Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi Pelaporan , Ibu Ritati selaku Kasub. Bagian Umum dan 

Kepegawaian serta Bapak Dedy Yuginta selaku Ketua Komisi I DPRD Kota 

Bandar Lampung, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan data dan 

informasi yang dibutuhkan peneliti selama penelitian berlangsung. 

Terimakasih juga untuk motivasi dan arahannya sehingga menjadikan peneliti 

lebih semangat dalam proses penyusunan skripsi. 

7. Teristimewa untuk Ibu dan Bapak, Pertama, Untuk Ibu Seriulina Br Ginting, 

terimakasih telah merawat dan mendidikku dengan baik selama ini. Kau 

adalah motivatorku yang tidak pernah mengeluh mendengarkan semua 

masalah yang aku hadapi. Terimakasih telah memberikan banyak inspirasi. 

Untuk beberapa waktu yang lalu mungkin kita tidak bisa berkumpul layaknya 



seperti keluarga kecil yang utuh, karena aku harus merantau ke Kota Tapis 

Berseri ini untuk menuntut ilmu. Aku disini selalu berjuang untukmu Ibu, 

berharap bisa memberikan yang terbaik sehingga aku dapat melihat senyum 

diwajahmu karena kesuksesan anakmu. Aku minta maaf disaat keadaan Ibu 

yang kurang baik aku tidak bisa ada disamping Ibu untuk merawatmu. Kau 

Ibu terhebat yang pernah kumiliki, aku kangen Ibu. Kedua, untuk Bapak 

Levin Barus. Terimakasih telah banyak memberi pelajaran yang berarti dan 

bermanfaat seiring dengan pertumbuhanku dari masa kanak-kanak hingga 

dewasa.  Terimakasih juga telah mengajariku tentang arti kemandirian. 

Semoga Allah memberikan balasan dan kebahagiaan yang indah untuk Ibu 

dan Bapak di dunia dan di akhirat kelak, Amin.  

8. Adikku Hendy Brencius Barus, terimakasih buat motivasinya selama kakak 

kuliah yang jauh dari kalian semua. Terimakasih juga buat kepeduliannya 

yang tidak pernah lupa mengingatkan untuk rajin berdoa, makan teratur, jaga 

kesehatan dll. 

9. Sahabatku Melda Budiarti, terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini. 

Banyak hal yang kita lalui bersama, ketawa bareng, sedih bareng, makan 

bareng, tidur bareng, belajar bareng dll. Mudah-mudahan kita bisa barengan 

terus. Walaupun suatu saat kita berpisah karena bekerja ditempat yang 

berbeda mudah-mudahan kita tetap bisa berkomunikasi baik.  Jangan pernah 

lupain persahabatan kita yah meldutt syg. 

10. Sahabatku Ika Yulita dan Endri  yang dulu selalu barengan berangkat dari 

rusun awa ke kampus, sering belajar bareng , ngobrol bareng, ngasi info 

penting, ngebantuin aku ngasu air kalo dirusun airnya lagi ngadat, hehe. 



Terimakasih yah untuk kebersamaannya selama ini. Walaupun sekarang kita 

udah gak satu atap lagi dirusun tapi bisa tetep menjalin persahabatan yang 

baik. Maap kalo aku sering ngerepotin kalian. 

11. Sahabatku Frisca Dilijana yang suka banget sama warna pink, Darra Virzinia 

yang sangat berambisi terutama urusan kuliah, Putri Wulandari yang lembut 

dan ceria, Purnama Sari yang sering banget jadi temen sekelompokku dalam 

menegerjakan tugas kuliah, Serliani yang suka membantu dengan ikhlas, aku 

ngucapin banyak terimakasih buat dukungan, pengertian, motivasi, 

kepedulian dan semua bantuan kalian selama ini. Semoga kita semua cepet 

lulus dan menjadi orang-orang yang sukses tapi gak sombong. 

12.  Sahabatku, yang khas dengan panggilan si cantikx ,Yuli Kurnia Sari, Anna 

Triatun Amaliyah, Anggi Herliani, Azizah, Mb. Mona terimakasih untuk 

motivasi dan nasehat-nasehat yang diberikan selama ini, sehingga aku bisa 

sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga keikhlasan hati nurani 

kalian dapat terbalaskan oleh Allah. Amin. 

13. Sahabatku, antonia, yeen, rhani, kirana, anisa, stephani, andri, johansyah, eko, 

putu, guruh, infantri, nyum, merita, ayu tsanita, ikhwan  terimakasih untuk 

semua dukungan dan bantuannya. Senang bisa kenal dan bersahabat dengan 

kalian semua 

14. Keluarga besar Ampera, terimakasih untuk semua cerita yang telah kalian 

lukiskan selama ini. Aku merasa bahagia kenal kalian dan tidak merasa 

seorang diri di daerah perantauan ini karena kehadiran serta canda tawa kalian 

semua. Terimakasih juga buat kebersamaan terindah yang telah kita lalui 



bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini takkan pernah terlupakan, 

semoga kita semua menjadi orang sukses. 

15. Untuk Tian G, terimakasih buat semua bantuannya, motivasi, nasehat, doa dll 

mulai dari kita masih SMA sampai sekarang udah kuliah di semester akhir. 

Banyak hal yang jadi pelajaran berharga yang aku dapatkan selama kita 

kenal. Maap kalo selama ini banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakuin 

baik sikap maupun perkataanku. Mungkin aku gak akan bisa ngebales semua 

kebaikanndu selama ini biarlah yang diatas yang memberikan semua hal yang 

terbaik untuk kam. Semangat buat kuliahndu, semoga bisa cepet mendapat 

gelar sarjana dan menjadi orang yang sukses. 

16. Buat Wahid Nur Rohman, terimakasih buat semua bantuannya, motivasi,doa  

juga nasehat-nasehatnya. Maap udah sering ngerepotin kamu terkhusus waktu 

aku lagi turun lapangan buat nyari data, makasih udah mau nemenin dari pagi 

sampe sore. Makasi juga buat semua canda tawanya dan sikap ngeyelnya 

yang lucu tapi kadang ngeselin dan mancing emosi..hehe. yang semangat 

ngurusin skripsinya yah, semoga cepet dapat gelar sarjana, cepet dapet kerja 

dan jadi orang sukses deh.. 

17. Swita Enjelina, adikku tersayang yang suaranya cetar membahana sekosan. 

Terimakasih untuk motivasi dan waktu luangnya untuk menemani aku 

ngerjain skripsi, ngeprint, nungguin dosen dll. Semoga kamu juga cepet bisa 

nyusul kakak yah dek. Tetap semangat yah dek ku. 

18. Buat Bang Jimmy Barus yang super kepo tapi care, gak pelit, dan mau 

direpotin ini itu makasi yah bang udah ngebantuin aku mulai dari pertama 

kali aku nyampe di Lampung sampe sekarang aku udah selesai nyusun 



skripsi. Makasi juga udah mau jemputin aku ke bandara malam-malam dan 

ujan-ujanan waktu pertama kali aku nyampe di Lampung walaupun 

sebelumnya kita gak pernah kenal. 

19. Teman-teman kosan yang aku sayangi, terkhusus buat Delima, Olin, Yolanda, 

Lusi, Astri, terimakasih atas doa, motivasi, kebersamaan,  dan canda tawanya 

selama ini dan jangan lupa belajar yang rajin supaya menjadi orang sukses. 

20. Kakak Tingkat ANE, Kak Jenny Tumanggor (kakak yang care banget sama 

adeknya, ceria, slalu aja senyum), Kak Intan (baik, gak sombong enak diajak 

ngobrol dan slalu ngebantuin aku terkhusus waktu minta arahan buat skripsi), 

Kak Yana (suka bengong, tapi baik, gak pelit kalo minjam buku), Mb.Esa 

(yang ngasi masukan buat penulisan skripsi aku), Mb. Mut (yang baik, ramah 

dan mau minjemin bukunya) dan lainnya. Terimakasih untuk motivasi dan 

dorongan mulai dari penyusunan sampai pada penyelesaian skripsi ini. 

Makasi juga buat semua pelajaran dan arahan yang kk kasi ke aku. 

21. Teman-teman KKN selama 40 hari bersama Lily Oktaviani (manja tapi peduli 

banget sama temen, banyak cerita), Ria Dwi Yanti (mandiri, pinter masak, 

keibuan banget dan care banget sama temen apalagi kalo temennya lagi 

sakit), Wahid Nur Rohman ( si jahil, suka banget gangguin orang tidur, slalu 

ngejekin aku borok, dan punya yel-yel “wahid handsome”), dan Wahyu 

Akrabien (usil, tukang ngambekkan tapi baik), senang bisa kenal sama kalian 

sebagai keluarga baruku di rumah Bapak Lurah dan Bulek. Kenang-kenangan 

terindah selama hidup dalam memperoleh pengalaman dan pelajaran yang 

luar biasa bersama kalian di Desa Tri Karya, Tulang Bawang dengan berbagi 



suka dan duka takkan pernah terlupakan. Kangen bisa main dan ngumpul 

bareng kalian lagi 

22. Teman-teman lintas jurusan dan lintas fakultas yang pernah menjadi mantan 

sekamar di Rusunawa Unila,  Posma Ulina (PGSD’012), Khorik Istiana 

(FMIPA’012), Oktanina (PEM’012), terimakasih untuk kebersamaannya.  

23. 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 yang 

maha pengasih dan maha penyayang lah yang akan membalas semua kebaikan 

dan ketulusan hati mereka dengan balasan yang lebih indah dan lebih baik dari 

Nya. Amin.  

 

 

Bandar Lampung,      Januari 2016 

Penulis  

 

 

 

 

Oliva Valerin Br Barus 


