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SANWACANA 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Alhamdullilah, segala puji dan syukur penulis untaikan hanya kepada Allah SWT, 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridha-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Trend Batu Akik 

(Studi pada Pedagang dan Pengrajin Batu Akik di Pasar Tengah)” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak 

pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas 

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan 

terimakasih yang tulus kepada : 

1.  Allah SWT. (Ya Allah terimakasih sedalam-dalamnya picha 

ucapkan.Terimakasih ya Allah kau berikan kemudahan dan kelancaran 

kuliah untuk menggapai cita-cita picha.Selalu jadikan picha hamba yang 

selalu mencintaimu, terimakasih kau berikan ayah bunda yang selalu 

memberikan perhatian dan kasih sayang untuk picha.Terimakasih ya Allah 

selalu iringi langkahku menggapai kesuksesan dengan ridhamu). 
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2. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3.  Bapak Drs. Effendi, M.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung.  

4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi sekaligus 

Pembimbing Utama. Terimakasih bapak telah banyak memberikan arahan, 

masukan, bimbingan dan membantu penulis hingga terselesaikanya skripsi 

ini.(Makasih ya pak, berkat bapak skripsi picha bisa sebaik saat ini, selalu 

lancar, makasih bapak.Semoga pak susetyo selalu bahagia dan selalu dalam 

lindungan Allah SWTaminnnn). 

5.  Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi 

sekaligus Penguji Utama pada seminar dan ujian skripsi. Dosen yang telah 

banyak memberikan masukan, saran dan kritik demi kemajuan skripsi 

penulis. (Makasih banyaaaaaaak ibu anita yang paling baik untuk semua 

kritik dan sarannya, makasih ibu). 

6.  Bapak Drs. Pairulsyah, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah 

banyak membantu dalam proses perkuliahan saya. Terimakasih atas nasehat-

nasehat yang bapak berikan dan seluruh Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung dalam membantu dan mendidik 

penulis selama proses perkuliahan. Banyak memberikan pengetahuan, 

pengarahan, dan motivasi kepada penulis. 

7.  Staf Jurusan Sosiologi FISIP Unila. (makasiiih mba siti untuk semua bantuan 

dan arahannya). 
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8.  Kedua orangtuaku Ayahku H. Kurdi Yasmito dan Ibundaku Hj. Ida Kurniati 

yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan picha. (Ayah bunda 

alhamdulillah, picha selesai juga. Makasih ayah bunda, untuk selalu 

semangat mengantarkan keberhasilan picha.Picha sayang ayah bunda). 

9.  Kakakku Ila Zakhiya Amalina, M.Pd., kakak iparku Darmawan, S.Pd., dan 

keponakanku Zaidan Firayza (makasih udah selalu memberikan doa dan 

dukungannya). 

10. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku 

terimakasih banyak telah memberikan semangat yang tiada henti. 

11. Yose Trimiarti. (Makasih banyak yoseeee sahabat terbaikku selalu ada disaat 

susah dan senang. Sahabat yang selalu memberikan motivasi untuk 

keberhasilanku.Makasih udah jadi sahabat yang paling baik diseluruh 

dunia.Makasih ya atas semua perhatian dan bantuannya sayang iloveyou). 

12. Nita Herinda, Iin Maryana, dan Dina Nadiah Sari (Sahabat terbaik satu 

sosiologi. Sahabat seperjuangan selalu bersama mengurus skripsi ini, 

terimakasih banyak sayangku *BIGHUG*) 

13. Sahabat-sahabatku tersayang, Gita Oxtaria, Luna Lukvitasari, Silvia Nanda 

Resti, Annisa Pratiwi, Mahardhita Dinda, M. Imam Syafei, M. Saipul Dahlan 

(Kalian sahabat-sahabat terbaikku *BIGHUG*) 

14. Teman-teman Sosiologi Angkatan 2012 terimakasih banyak atas segala 

bantuanya. Serta kakak-kakak tingkat Sosiologi yang selalu memberi 

masukan dan memberi semangat terimakasih banyak. 



xiii 
 

15. Teman-teman KKN tercinta Yeen, Agnes, Iwan, Berry, Sayu, Merta, Andi. 

Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ayah din dan Bunda serta masyarakat Desa Bakung 

Udik yang selalu memberikan bantuan dan perhatiannya pada saat 

berlangsungnya KKN selama 40 hari di Desa Bakung Udik.  

16. Pedagang dan Pengrajin batu akik di Pasar Tengah. Terimakasih banyak buat 

para Informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

17. Almamaterku Tercinta. 

18. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya atas kekurang sempurnaan skripsi ini.Namun demikian, penulis berharap 

semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

sosiologi dan khalayak pada umumnya. 

Wassalamualaikum. Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung,  10 Februari 2016 

Penulis 

 

 

Empratikta Zulpicha 

 


