
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta 

yang menguasai ilmu seluas langit dan bumi, atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Individual Characteristics Terhadap Kinerja Kepala Kampung (Studi di 

Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan)” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara 

(SAN) pada Jurusan Ilmu Administasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki maka selama 

penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, motivasi 

dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya, 

bahwa dalam penulisan Skripsi ini sangatlah sederhana dan masih banyak 

kekurangannya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu: 

 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara FISIP UNILA. 

3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.AP., selaku Sekretaris Jurusan S-I 

Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu dan mendukung serta 

memotivasi penulis selama menyelesaikan program studi Ilmu Administrasi 

Negara Fisip Unila. 

4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku Pembimbing Akademik 

penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pelajaran, 



bimbingan, motivasi, dukungan, gagasan, arahan, masukan, nasehat, saran dan 

kritik yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi ini. 

5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama 

penulis. Terimakasih ibu untuk semua arahan, kritik, saran ataupun masukan 

yang sangat berarti, dan waktu, kesabaran, ketulusan, keikhlasan hati serta 

bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Bambang Utoyo S., M.Si., selaku Dosen Pembahas penulis. 

Terimakasih bapak atas semua arahan, saran, nasehat serta waktu yang telah 

banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A., sekalu Dosen yang selalu memberikan semangat, 

masukan dan saran, arahan kepada penulis yang berguna demi kemajuan dan 

kesuksesan penulis kedepan. 

8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu dan 

pengalaman hidup yang berharga yang telah peneliti peroleh selama proses 

perkuliahan, semoga dapat selalu menjadi bekal yang sangat berharga dalam 

kehidupan peneliti kedepannya terutama dalam menggapai cita-cita penulis. 

9. Ibu Nur selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak 

membantu kelancaran administrasi skripsi ini. 

10. Segenap aparatur Pemerintah Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri 

Besar, Kabupaten Way Kanan yang telah banyak membantu penulis dalam 

kelancaran penelitian ini. Terkhusus pada Kepala Kampung Negeri Besar dan 

Sekretaris Kampung dan jajarannya serta segenap warga yang sudah ikut 

berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Untuk Ibu ku tercinta Rohana dan Ayah tercinta Zainabun yang telah tulus 

ikhlas mendidik, memberikan do’a dan kasih sayang yang tak pernah usai, 

kesabaran, serta motivasi yang tiada hentinya. Orang tua yang unik yang 

memberikan teladan dengan cara yang khusus, teruntuk ibu yang selalu berdoa 

agar anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Tulusnya hati, 

cinta dan pengorbanan kalian tak akan mampu untuk terbalaskan, semoga 

Allah memberikan kedamaian dalam hidup kalian, putih kasih kalian berdua 



akan selalu abadi dalam hidup ku. Doakan aku semoga kelak bisa 

memberangkatkan Ibu dan Ayah Naik haji. 

12. Kakak dan Adik-adikku: Mbak Liyana yang kini sudah duluan mendapatkan 

gelar S.AB, beliau adalah sosok yang selalu menyebalkan namun tetap 

menjadi teladan yang baik untuk ku, Adik ku Nila Wati yang sangat rajin 

dalam keluarga dan selalu sabar mendengarkan segala wejangan ku, dan Adik 

ku Lena, Yunda serta Desi yang kadang-kadang membuat emosi tapi tetap 

menyenangkan dan tetap selalu ku banggakan. Kita adalah inventaris berharga 

dikeluarga yang selalu mengemban banyak harapan terutama dari Ibu dan 

Ayah agar menjadi anak yang soleh dan solehah. 

13. Sepupu dan saudara-saudara ku: Adop Sudirman, Suparyani, Joni Saputra, 

Elvi, Andi Yulizar (Wanni), Chandra Tri Putra, Fitri, Prengki, Milda, Kelvin,  

Rendi, Billy, Aliansyah, yang selalu menjadi penyemangat ku dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

14. Sahabat seperjuangan ku: Kiyay Muhammad Eko Prasetyo yang sudah tiga 

tahun berturut-turut menemani dan membantu ku dalam setiap kesulitan ku. 

Kiyay Solehuddin Ridlwan yang selalu menjadi kawan dalam meningkatkan 

ibadah kepada Allah SWT serta Kiyay Nadiril Syah yang selalu asyik untuk 

diajak ngobrol dan tempat terbaik untuk menghibur diri dengan sifatnya yang 

sangat humoris. Terimakasih untuk kebersamaan Kita. Entah karena unsur 

ketidak sengajaan, atau mungkin karena kesamaan prinsip hidup atau bahkan 

karena kecocokan hati, tapi kini Kita masih bisa terus bersama, walaupun 

kadang harus berjauhan karena sudah mulai sibuk dengan Skripsi masing-

masing. Semoga cepat menyusul sahabat, kalian adalah keluarga dalam 

perantauan ku!!.  

15. Sahabat pengampu ku: Kiyay Ikhwan Arifan yang selalu menjadi sahabat 

berdiskusi dan debat tentang politik masa kini, Adin Ariswan Barmawi yang 

selalu bersedia menjadi pelindung demi rasa amanku dan kadang menjadi 

pahlawan disaat kesulitan ku, solmetku Bung Andri Pratama Saputra si pria 

tamak dan penuh perhitungan namun tetap menyenangkan serta Wakhey 

Nadiril Hakim yang kadang menjadi teman diskusi dalam segala hal. 



16. Gengs: (Merita Rahma, wanita keibuan yang selalu asyik menjadi teman 

belajar bahasa inggris meskipun kadang-kadang menyebalkan. Suci Lestari, 

wanita yang sangat calm tapi kadang suka leletan. Herlina, wanita tenang dan 

penuh prinsip tapi kadang menyebalkan juga. Dewi Kartika Rini, wanita yang 

sangat baik hati namun kadang bikin ilpil. Melisa Mandasari, wanita 

melankolis yang unik dengan suara valsetnya, dan Siti Muslimah yang selalu 

belajar untuk terus istiqomah), terimakasih untuk kebersamaan dan 

kebahagiaan yang sudah Kita bangun selama ini. Awalnya Kita tidak saling 

mengenal namun mungkin karena keseringan ngerjain tugas bareng dengan 

Gengs (Johan, Eko, Sholeh, Nadiril) akhirnya banyak hari telah dilalu oleh 

Kita secara bersama-sama. Meskipun Kita punya kekurangan satu dengan 

yang lainnya tetapi hal tersebut tak berarti saat Kita sangat menghargai atas 

nama perbedaan.. . 

17. Teman-teman ku yang membanggakan: Yeen Gustiance si gadis Lahat yang 

menginspirasi, Ridha si cewek Kandis yang selalu tegar, Antonia si gadis 

ringkih penuh semangat, Anisa si cewek ringkih namun Idealis, Erna si gadis 

Lampung berwajah jawa, Chairani Salamah wanita pendiam namun sedikit 

jutek, Kirana si cewek amatir penuh kekuatan, Stefani yang selalu ramah 

namun kadang rewel, Novita waghey si cewek perkasa, Yuyun si cewek 

perkasa penuh keriangan, Kholifatul Munawaroh (Mona) yang easy going, 

Melda si cewek kreatif namun menyebalkan, Oliva Valerin  yang selalu ramah 

dan begitu tenang, Guruh si pria bewok, Ageng si laki-laki akademik, Kiyay 

Alan pria ringkih sok camdik, Bang Ihsan yang unyu-unyu, Alfajar teman 

bersaing di kelas, Putu yang sedikit membingungkan, Qugila yang bikin 

gregetan, Taupik yang hobby Hunting, Iyaji yang sibuk dengan para wanita-

wanitanya, Rifki/Cibi yang selalu banyak modusnya. 

18. Teman-teman ku lainnya yang walaupun jarang berkomunikasi namun tetap 

dekat dihati yaitu, Dani yang sangat perkasa, Bery yang selalu humble, Lianse 

si pria tampan, Nyum si pria ringkih, Firdaus dan Endri si pria agamis, Ali 

firdaus si pria calm, Satria, Mamad, Akbar, Bayu, Imam/Koy, Yogi yang 

selalu menyenangkan, Bagus, Ari, Yuli dan Syerli yang pandai menyapa, Icay 

yang selalu  sibuk dengan bisnisnya, ana dan Anggi yang selalu tampil apa 



adanya, Ayu Widya, Omega, Ayu Septiani, Dara, Purnama, Frisca, Pewe, 

Fitri, Firda, Lena, Dwini, Marisya, Dian, Gengs MM yang hobi dandan lalu 

selfy (Hanbul, Emi Marta, Ayu Sanita, Tiara, Syela, Aliza), Anisa Rahma 

yang sibuk dengan lipstiknya, Fadila si cewek menyebalkan namun tetap 

asyik, Intan yang selalu tampil tidak berlebihan, Novaria yang sibuk dengan 

Alis matanya, Betty dan Silvia yang sulit untuk dipisahkan, Imam dan Saipul 

simanusia kembar yang labil. Terima kasih atas kekompakan untuk terus 

mengharumkan nama jurusan terbaik kita di FISIP Unila, semoga kalian tetap 

menjadi keluarga yang membanggakan karena kalian adalah insan yang luar 

biasa. Tetap semangat merancang masa depan untuk menjadi pemuda-pemudi 

kebanggaan bangsa ya !!!. 

19. Keluarga Besar BEM U KBM UNILA: Mbak Ani Dahlia, Mbak Maya, Mbak 

Evi, Yona, Ning, Nurul Chaniago, Oci, Herda, Boy, Lintang, Nahdia, 

Marwan, Raisya, Desma, Renata, Adis, Desi, Ratih, Erika, Haves, Damanta, 

Inang, Aldino, Agung, Agung Ardiansyah, Fendi, Husen, Purna, Jeck, Bang 

Ridwan, Bang Hendi, Kak Nanda, Kak Amin, Kak Pimal, Kak Arjun, Kak 

Andi Kusnadi, Kak Rudi, Mbak Eli, Mbak Qyoko, Mbak Diah Rodiati, Mbak 

Diah Palupi, Bang Eza, dan lain-lainnya. Terimakasih untuk semua cinta, 

perjuangan, dan ilmu serta pengalaman yang telah kalian bagikan, semoga 

akan selalu menjadi bekal ku untuk menggapai segala mimpi ku, Amiin. 

20. Keluarga Besar DPM U KBM UNILA: Mbak Yuliana, Mbak Bertha, Mbok 

Ncha, Mbak Bayu Suci, Mbak Eva, Kak Ari Susanto, Kak Ulek, Kak Isnaini, 

Kak Virgi, Kak Anggi, Kak Oka, Kak Abdurahman, Ridwan Syaleh, dan lain-

lainnya. Trimakasih untuk kebersamaan Kita yang begitu singkat, namun 

dibalik singkatnya moment kebersamaan Kita, telah banyak llmu pengetahuan 

yang sudah ku dapatkan dan telah bertambah pula saudara-saudaraku. 

21. Teman-teman KKN Posdaya Bina Mandiri Desa Bangun Mulyo: Arif, Andri, 

Mahda, Mia, Mercia dan Fiona, terimakasih atas kebersamaan kita selama 40 

hari di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Semoga 

kebersamaan Kita yang singkat disana tetap memberikan pelajaran dan 

pengalaman yang berharga dalam hidup Kita terutama dalam membentuk 

karakter Kita untuk menjadi lebih baik.  



22. Ayu Mugi Armista (Joyu), wanita lembut hati dan baik budi pekertinya. 

Terima kasih telah berusaha menjadi wanita yang lebih baik, dan telah 

melengkapi cerita dalam hidup ku, selalu menyemangati serta setia menemani 

ku hingga saat ini, semoga kita bisa selalu bersama dan selalu dijalan Allah 

SWT. Amiin.. Semoga cepat menyusul juga ya dan raih mimpi-mimpi Kita,,. 

23. Mbak-mbak dan Abang-abang ANE: Bang Yori, Bang Rendy, Bang Uyung, 

Bang Toto, Bang Resky, Bang Fredy, Bang Fauzi, Bang David, Mbak Laras, 

Mbak Mut, Mbak Jenny, Mbak Esa, Mbak Amanda, Mbak Novilia, Mbak 

Tami, Mbak I’id, Mbak Kristi, Mbak Vike. Terimakasih atas seluruh 

dukungan dan motivasi serta doa yang kalian berikan sehingga penulis bisa 

sampai pada tahap ini. 

24.  Adik-Adik ANE dan kawan-kawan ku lainnya: Desti, Rindu, Tiara, Mahdalia 

dan Ayu, Faizal, Roihan, Arif Fianto, Renda Fitriayani, Utari, Nekroma, Popi, 

Elsa,Yeni, Suci, yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih 

karena telah menjadi teman dan adik-adik yang terbaik. Semangat ya untuk 

menggapai mimpi-mimpi kalian, doa ku selalu menyertai kalian...!!. 

25. Almamater ku tercinta, Universitas Lampung dan Indonesia. Semoga ku bisa 

mengabdi kepada mu #Allahuakbar #Save Indonesia. 

26. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Namun sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi kita semua. Amiin 

 

 

      Bandar Lampung, 1 Januari 2016 

Penulis   
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