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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan dan 

Pengalaman Kerja Terhadap Pemahaman Aparatur Pemerintah Mengenai 

Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Studi pada Satuan Kerja Tingkat 

Dinas/Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat)” dapat diselesaikan, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di 

Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

dukungan, do’a dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos. M.AP, selaku pembimbing utama yang 

telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran serta memberikan bimbingan, 

pengarahan, dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Dewie Brima Atika,S.IP. M.Si, selaku dosen pembimbing kedua yang 

telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan yang 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



3. Bapak Dr. Suripto, S.Sos, M.AB, selaku dosen pembahas terimakasih atas 

segala saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang turut mendukung 

kelancaran dalam skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih telah membagi ilmu 

dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus 

tercinta Universitas Lampung. 

7. Segenap informan penelitian: Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat khususnya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terimakasih banyak atas izin, informasi serta 

kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Papa dan Mamaku tercinta, Bapak Nur Muhammad, S.Sos, MM. dan Ibu 

Daryati Melia Zeni yang tidak pernah lelah memberikan do’a, motivasi, 

kasih sayang, kesabaran serta terimakasih atas setiap tetes keringatmu. 

Berkat kalian aku dapat menyelesaikan kuliahku, dan berjanji akan 

berusaha membahagiakan kalian. Love you so much Papa Mama. 



9. Kakak perempuanku tersayang Netilia Desiana, S.IP. (Kanjeng Mami) 

harus bisa lebih dewasa lagi dan bisa membimbing kami adik-adik mu. 

Adik laki-lakiku Muhammad Doni Kurniawan terimakasih atas setiap 

candaan dan semangat yang diberikan semoga kelak onik juga dapat 

menyusul menjadi seorang sarjana bahkan pendidikan yang lebih tinggi 

dari susi dan kenjeng, Amin ya Allah. 

10. Daud Simanjuntak (yayah) terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, 

nasehat serta masukan dan saran untuk skripsi ini.  

11. Sahabat-sahabatku Nurul Chusna Nasution (kakak cumi) trimakasih untuk 

nasehat-nasehatnya selama ini dan selalu sabar menanggapi kenakalan 

kami adik-adikmu. Dina Elzaditya (sibungsu dinong) belajarlah untuk 

lebih dewasa dalam menanggapi suatu permasalahan dan terimakasih udah 

sering bantuin selama ini. Septi Kurnia (ayank n’cep) semoga 

dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dan jangan sering ngambek’an 

lagi. untuk kalian semua Terimakasih atas kebersamaannya dari awal 

semester hingga kini, selamat menempuh dunia kerja semoga sukses untuk 

kita semua. 

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2009, ica aisyah 

yang sering nemenin hunting pernak-pernik dan belanja, jangan sering-

sering ada dilantai 3 lagi repot urusan hahaha, wiwit bogle langgeng terus 

sama Agus nyom dan giegienya, Adi Purnomo Setiawan, Eka Rahmawati, 

dan Mami Deril terimakasih mau jadi pembahas di seminarku, Intan 

bekbek si langganan moderator thank you yah, Fika Wulandary Mbem, 

Yessy Destian, Ficki Vivi Deviani, Oling-Agus (Mamang), Ria Ekasari 



jab, Uni Fitri Apriliana, Fanny Juwita, kiki yurisman sari, Anggy Marzelia, 

Irma Indah Pertiwi, Martina Neviana, Dewi Mustika, Indra Dewi Dedew 

“owner butik”, Mok “Pak Ketum”, Apriza “Thanks untuk masukan saran 

untuk skripsi ini”, Agnes Puspa Wulandari makasih atas comblangannya 

dengan abang hehehe, Rahmawati Karina teman seperjuangan kemiling, 

Ira, Rugun, Tasya, Gustia Soraya, Arum ayank, Riyanti krui, Yulitamina, 

Oom Tendy, Ridho, Anton, Hendy, Guruh, kiyay Rully, kakek Fahmi, 

Rioga (Oge), Bahri, Waya, Keseluruhan ANE 09 yang tidak bisa disebutin 

satu persatu “sukses Alaseroban”. 

13. Untuk adek tingkat 2010 Pandu yang sering curhat dan suka mondar 

mandir dikampus, Fadri, Nona, Cori, Mona, Dita, Indah, Sahara, Tyo, 

Hanny, Cahya, Julyan semangat terus ngerjain skripsinya”, dan yang lain-

lain Himagara 2011, 2012, serta kakak tingkat bang Angga 06 

Terimakasih masukan sarannya, mbk Dwi 06 seperjuangan bimbingan dan 

toefel, mbk Nursiah 08, mbk Seva 08, mbk Sari 08 yang sering galau, mbk 

Riva ipeh 08 yang doyan ganti teori, mbk Regina, kak Ben, kak Edo yang 
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14. Teman-teman KKN Tematik Lampung Barat Kubu Liku Jaya tahun 2012 
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Panji, pak Reza ketua antara ia dan tidak, Vina, Puput, Fitri, Kiki, Giska, 
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