
 

 

 

SANWACANA 
 

 

Assalammualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin tercurah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi 

Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan 

bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah 

SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Koordinasi 

Antar Instansi dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bandar 

Lampung”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi 

Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain: 

 

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

Terimakasih untuk ilmu, saran, waktu, nasehat dan bimbingannya yang telah 

banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga Penulis 



menjadi lebih giat untuk lebih cepat menyelesaikan skrispi ini. Satu hal yang selalu 

disampaikan agar selalu berusaha dan jangan cepat menyerah. 

2. Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H, selaku dosen pembahas dan penguji bagi Penulis. 

Terimakasih atas saran, ilmu, dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dalam 

penyelesaian skrispi ini. 

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

Politik Universitas Lampung. 

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

Negara. Terimakasih untuk motivasi dan saran yang telah diberikan. 

5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N.,M.P.A, selaku Sekretaris Jurusan 

Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan arahan serta motivasi bagi 

Penulis dan memberikan acc outline skripsi sehingga menjadi awal penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini..  

6. Ibu Devi Yulianti, S.A.N.,M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. 

Terimakasih untuk saran, nasihat, motivasi dan ilmu yang bermanfaat yang telah 

diberikan kepada Penulis untuk memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik 

mencapai kesuksesan.  

7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA (Bapak Prof. Dr Yulianto, 

M.S, Bapak Dr. Bambang Utoyo,M.Si, Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si, Ibu Dr 

Novita Tresiana, S.Sos.,M.Si, Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP, Bapak 

Syamsul Ma’arif, SIP.,M.Si, Bapak Nana Mulyana,S.IP.,M.Si, Ibu Dewie Brima 

Atika,S.IP.,M.Si, Ibu Ani Agus Puspawati, S.AP.,M.AP, Bapak Fery Triatmojo, 

S.AN., M.AP, Ibu Suasana Indriyati, S.IP.,M.Si, Ibu Meliyana, S.Ip.,M.A, Ibu Selvi 

Diana, Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN.,M.A, dan Pak Izul). Terimakasih atas segala 



ilmu yang telah penulis peroleh di kampus semoga dapat menjadi bekal yang 

berharga dalam kehidupan penulis ke depannya. 

8. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan 

pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

9. Segenap informan penelitian: pihak Diskoperindag Kota Bandar Lampung, 

BBPOM Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung dan pihak 

Chandara Supermarket Tanjung Karang penulis mengucapkan terimakasih banyak 

atas izin, informasi, serta kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

10. Teristimewa dan Tersayang papa dan mama. Untuk Papa yang menjadi 

penyemangat, motivator, dan inspirasi untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 

Untuk mama, terimakasih banyak atas kasih sayang, perhatian, dukungan, doa yang 

selalu diberikan setiap hari dan setiap waktu, nasihat, pengorbanan baik dari segi 

moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih banyak 

papa dan mama kalian berdua adalah penyemangat untuk aku mencapai kesuksesan. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebahagian yang indah untuk papa 

dan mama di dunia dan di akhirat kelak, Amin  

11. Kedua Abangku Ferwira Tama Saputra, SH dan Fajri Robiansyah, S.Kom. 

Terimakasih atas segala bantuan, semangat, do’a, dan dukungan yang sangat besar 

kepada Penulis. Semoga kelak kita bertiga dapat menjadi kebanggaan papa dan 

mama serta mengangkat derajat keluarga amin 

12. Keluargaku yang lainnya uwak,tante, om dan sepupu yang tersayang. Terimakasih 

atas kebersamaan, doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada 

penulis. Semoga nasihat yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis. 



13. Sahabatku dari masa smp dan sma hingga sekarang: Milla Amalia, Cici Peti, 

Romilda Oktalima, Viyana, Nugroho, Sony dan Miranda. Terimakasih atas waktu, 

cerita, candatawa yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga persahabatan 

kita selalu terjalin sampai kita tua nanti amin. Buat Milla, Cici, dan Romilda 

terimakasih banyak kalian telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini saat turun lapang, mencari buku dan selalu memberikan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi. Love you guys and always miss you.  

14. Sahabatku wanita kece’DAFRIESNATRI’ (Dara Virzinnia,S.AN, Frisca 

Dilijana,S.AN, Serli, dan Purnama) terimakasih banyak kebersamaan, dukungan, 

motivasi, nasihat, candatawa, pengalaman, waktu, dan doa yang telah kalian berikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pertemanan yang 

sudah seperti saudara ini tidak akan penulis lupakan sampai kapanpun. Kalian juga 

menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha, cepat menyelesaikan 

skripsi sehingga mencapai gelar S1. Semoga silaturahmi pertemanan dan 

persahabatan kita akan selalu terjalin sampai kita tua nanti amin. Selalu semangat 

dafriesnatri untuk mencapai kesuksesan ke depannya  

15. Terimakasih teman-teman seperjuangan ANE 2012 (AMPERA): aris, ageng, 

mamad, ajeng, akbar, fajar, aliza, alli, ana, bung andre, guruh, anggi, ayu tsanita, 

ayu widya, ayu septiani, bayu, bery, betty, chairani, dewi, dian, dwini, elin, emi, 

endry, erna, dilla, firda, icay, ikhsan, ikhwan, imah, intan, iyaji, johan, kiki, kirana, 

lena, lianse, antonia, si kembar’icup dan ipul’, alan, maya, rezki, mbak mona, 

melda, oliva, melisa, merie, merita, eko, nadiril, novaria, novi, nyum, omega, putu, 

quqila, umay, ria, shella, ridha, cibi, rischa mollytha, sholeh, silvia tika, stepani, 

suci, sylvia yolanda, taufik, tiara, hanbul, yeen, yoanita, yuli, dan yuyun. 



Terimakasih atas bantuan, kebersamaan, candatawa, dukungan, dan pengalaman 

yang diberikan kepada penulis. Semoga pertemanan dan komunikasi kita selalu 

terjalin walaupun kita udah lulus  tetap semangat amperaa sukses buat kita semua 

amin 

16. Terimakasih untuk teman-teman KKN Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, 

Kab Tulang Bawang Barat. Khanif, dera, yoga, nico dan nesya. Terima kasih buat 

pengalaman 40 hari yang indah, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai 

kapanpun.  

17. Abang dan Mbak HIMAGARA : bang ciko, mbak kiyo, kak yana, kak jeni, mbak 

tiwi, mbak iid, bang rendi, bang rinanda, mbak sela, mbak nona, mbak karina, bang 

desmon, mbak yulita, dan bang bogel. Terima kasih bang, mbak buat nasihat, 

dukungan, dan bantuannya selama ini. 

18. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal sampai hasil (Frisca, 

Yeen, bung Andre, Purnama, dan Oliva). Terimakasih banget udah meluangkan 

waktunya untuk kritikan dan saran yang kalian berikan sehingga skripsi ini menjadi 

lebih baik. 

19.  Terimakasih untuk Aparatur Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  atas bantuannya selama 40 hari dalam 

menjalankan KKN.: Pak Nengah, Bu darmi, Aliya, Nando, Fadil,, Aries dan warga 

Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

20. Terimakasih untuk kak Birin yang sudah membantu dalam proses ngprint. Semoga 

prada selalu rame ya kak  

21. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya 

belajar di Universitas Lampung. 



22. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.  

 

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

tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua. Amin 

 

 

Bandar Lampung, 17 Februari 2016 

Penulis 
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