
SANWACANA 

 

ِحيِم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Assalamua’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala 

nikmat serta limpahan rahmat dan karunia-Nya , tak lupa salawat serta salam selalu 

tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W manusia terbaik sepanjang 

masa yang kita nantikan syafa’atnya di akhir zaman. Bersamaan dengan itu, penulis 

bersyukur karena telah lancar dalam menyelesaikan skripsi dengan judul 

“REFORMASI PELAYANAN PT KERETA API INDONESIA (Studi Pada PT 

Kereta Api Indonesia Subdivre III.2 Tanjung Karang)”. Skripsi ini disusun 

dengan maksud sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengutarakan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu tersayang 

yang tidak kenal lelah dalam mendo’akan dan memberi dukungan moril serta materil 

demi kasih sayang dan harapannya kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu 

penulis selalu membuka kesempatan kepada pihak pembaca untuk memberikan kritik 



dan saran yang membangun dengan harapan mendekati kesempurnaan dikemudian 

hari. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 

mempersembahkan kepada : 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuannya dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

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

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekaligus selaku 

dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta arahannya kepada 

penulis dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih banyak 

atas arahan dan dukungannya. 

3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Sekretaris Ketua 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

4. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing utama penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk arahan, bimbingan, serta 

sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si., selaku pembimbing kedua penulis dalam 

menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk dukungan, masukan dan arahannya 

selama proses bimbingan. 

6. Ibu Nur sebagai staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan 

pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 



7. Segenap civitas akademika dan dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan, serta para karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

telah memberikan pelayanan dengan baik. 

8. Segenap responden dalam penelitian ini yaitu PT Kereta Api Indonesia Subdivre 

III.2 Tanjung Karang dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, dukungan, serta keramahan yang diberikan 

kepada penulis. 

9. Syaiful Anwar, B.sc dan Maidayati orang tuaku tersayang, semoga ini menjadi 

awal yang indah bagi penulis untuk dapat membahagiakan dan membuat bangga 

Bapak dan Ibu di kemudian hari. Semoga dengan keimanan untuk terus 

berikhtiar, kerja keras untuk terus berupaya, tawakkal untuk berserah diri kepada 

Allah S.W.T., serta doa dan dukungan dari ayah dan ibu menjadikan penulis 

mendapatkan kesuksesan dalam rencana hidupnya demi memberikan manfaat 

yang terbaik bagi negara, agama, dan keluarga. Aamiin Ya Allah Ya 

Rabbal’alamin.  

10. Adikku Vallerisia Karua, semoga Allah S.W.T selalu mencurahkan rahmat dan 

hidayahNya serta memberikan segala yang terbaik kepada kita. Semoga kita bisa 

membahagiakan  orang tua kita. Dan semoga dengan tujuan yang luhur kita 

mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah S.W.T dalam meraih 

kesuksesan. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal’alamin. 

11. Bibiku Imung dan Iyung terima kasih atas segala perhatian dan semangatnya 

yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini.   



12. Untuk 5CM, Ayu Wandira S.Pd, Marleli Romadhona S.Pd, dan Danu Asmara 

S.E, terima kasih sudah memberikan teguran-teguran dan sindiran kepada penulis 

agar penulis segera menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Dan 

untuk Anjas Asmara semoga cepat menyusul, agar kita berlima bisa berkumpul 

lagi.   

13. Untuk teman-teman basket, Temon, TB, Prima, Dio, Alan, Dicky, Ko Heri, Ko 

Wily, Frank, Candra, dan Bakur terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk 

bermain basket bersama penulis disaat penulis sedang suntuk mengerjakan 

skripsi. 

14. Untuk Club Sepeda T-Blus, Pak Hariri, Babe, Pak Marno, Kang Dadang, Pak 

Sapuan, Pak Hadist dan semua anggotanya terima kasih sudah menanyakan terus 

setiap sedang Gowes kapan penulis wisuda.    

15. Keluarga Besar ADUSELON (Angkatan ke Dua Belas Sekelompok Mahasiswa 

Publik Administration) : Pandu, Bunga, Yogis, Ardi, Rahman, Desmon, Maya, 

Datas, Abil, Kiting, Indah, Erisa, Triadi, Tio, Anisa, Gideon, Hadi, Samsu, Izal, 

Hepsa, Ridho, dll. Terimakasih telah menjadi sahabat seperjuangan yang 

bersedia bersama dalam suka dan duka. Untuk Daus dan Ardi, terima kasih bro 

sudah menjadi teman penulis merasakan pahit, manis, asam, asin dunia kampus. 

Untuk seluruh anggota PKT (Penghuni Kampus Terakhir) semoga semua bisa 

lulus dalam waktu dekat. Semoga kita sukses sejahtera dan berguna bagi nusa-

bangsa, dan keluarga. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal’alamin. 

16. Senior HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) dan 

Alumni IKAGARA (Ikatan Alumni Mahasiswa Administrasi Negara), Khusus 



buat Abang dan Mbak 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 

2000, dan 1999. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkan dalam 

kehidupan berorganisasi. 

17. Adik-adik HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara), 

Khusus buat ANTIMAPIA (Angkatan Tiga Belas Mahasiswa Public 

Administration), AMPERA (Angkatan Empat Belas Mahasiswa Ilmu 

Administrasi Negara), ALAS MENARA (Angkatan Lima Belas Mahasiswa Imu 

Administrasi Negara). Terima kasih telah berkesan mewarnai dan melanjutkan 

roda kepengurusan HIMAGARA. 

18. Beserta seluruh pihak yang terkait dan telah memberikan kontribusi dalam 

penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa dituliskan satu per satu. Semoga kita 

sukses dengan apa yang kita cita-citakan. Serta siapapun yang nantinya membaca 

skripsi ini, semoga bermanfaat, boleh dibaca tapi jangan diambil dari ruang baca  

karena membuat skripsi ini tidak mudah. Terima Kasih. 

 

      Bandar lampung, 11 Desember 2015 

       Penulis, 

 

 

                                                                               Gerri Saisina Rasuanta 


