
 

SANWACANA 

 

Assalamu’alaikum 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 “Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Batu Putu 

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. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama 

penulis. Terimakasih pak atas bimbingan selama ini, saran, arahan, masukan 



serta bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N, M.PA selaku Dosen Pembimbing Pembantu 

penulis. Terimakasih pak atas segala saran dan kritikan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam proses bimbingan, sehingga penulis dapat memperbaiki 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A selaku Dosen Penguji dan juga motivator bagi 

penulis. Terimakasih ibu, atas masukan-masukan, saran, dan bimbingannya 

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. A. Effendi, M.M selaku Pembantu Dekan I FISIP Unila, atas 

kemudahan dan kebaikannya dalam hal penulis mendapatkan surat izin riset 

dari bapak, sehingga dapat memperlancar penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

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

Administrasi Negara FISIP Unila serta selaku Dosen Pembimbing  

Akademik, yang telah memberikan nasehat, arahan, ilmu, dan waktunya 

selama proses pendidikan hingga akhir. 

7. Bapak dan Ibu seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila yang 

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terimakasih atas segala 

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

berharga dalam kehidupan penulis ke depannya. 



8. Ibu Nur sebagai staff jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi 

dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Bapak M. Taufiqullah, S.T, M.T selaku Kasub Bag Perencanaan Dinas Bina 

Marga Provinsi Lampung dan Ibu Tri Susilowati, S.T, M.T selaku Seksi Tata 

Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi 

Lampung dengan segudang aktifitas, dapat meluangkan waktu untuk 

melakukan proses wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan dalam 

skripsi ini. 

10. Bapak Ir. Zainal Abidin, M.T selaku Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi 

Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis, memberikan informasi, 

masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

11. Bapak Ir. Hantoni Hasan, M.SI selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung 

dan Bapak Hi. Imer Darius, S.E selaku Sekretaris Komisi IV Bidang 

Pembangunan DPRD Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktunya 

kepada penulis untuk melakukan wawancara. 

12. Bapak Yuhadi, SHI selaku Direktur PT. AKBAR ABADI JAYA dan Bapak 

Toha selaku Konsultan Pengawas yang telah memberikan informasi yang 

aktual dan terpercaya dalam mencari data skripsi ini.  

13. Bapak Aryanto Yusuf selaku Ketua LSM PUSSbik dan Bapak Abzari Zahroni 

selaku Ketua LSM FOKAL yang telah meluangkan waktunya kepada penulis 

untuk melakukan wawancara. 

14. Bapak Sasana Putra, S.T, M.T dan Ibu Dr. Rahayu Sulistiyorini, S.T, M.T 

selaku Dosen Teknik Sipil Unila yang telah banyak memberikan arahan, 

masukan dan infomasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



15. Kedua orang tuaku Bapak Hanu Kuncoro dan Ibu Sri Ratu Dharma Dewi, 

terima kasih atas segala dukungan, do’a, nasehat, dan arahan dalam proses 

penyusunan skripsi ini. Terima Kasih untuk segala cinta dan kasih sayang 

yang diberikan sejak kecil hingga sekarang dan seterusnya. Semoga Ayah dan 

Ibu selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang 

melimpah, serta bahagia dunia dan akhirat. Amin 

16. Terima kasih untuk Ficky Arka Dewa yang beberapa tahun terakhir 

menemaniku, membantu, memperhatikan, menghibur dan berkorban untukku. 

Kebersamaan denganmu akan menjadi moment yang indah. Semoga Allah 

SWT memberikan jalan yang terbaik untuk kita. 

17. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu nanyain kapan 

wisuda dan terima kasih atas dukungannya. 

18. Terima kasih untuk sahabatku sepanjang masa yg kadang suka ngeselin, 

egois, sering gak ada kabar Anggi, Ipeh, Mayang, Intan, Citra, Keken, Deni. 

Untuk Mysoulmate Jian Renata yang banyak membantu dalam skripsi ini 

selalu menemani di saat riset. Love you all    

19. Terima kasih untuk teman terbaikku selama kuliah Dewinta Fenny utami 

yang sehati, sejiwa kalau lagi dikampus. Untuk Nurul yang sering galau di 

media social. Marita yang  akhir- akhir ini jarang bareng lagi. Sukses untuk 

Kita !!! 

20. Terima kasih untuk teman – teman satu angkatan (ADUSELON), Karina, 

Nuzul, Sela, Cory, Mery, Sari, Jeni, Dora, Seli, Mona,  Satria, Aden, Hepsa, 

Loy, Bogel, Uyung, Pandu, Ali Imron, Ali Syamsuddien, Rachmani, senang 

punya saudara seperti kalian, makasih atas kenangan yang sempat terukir dan 

semoga masih bisa ngukir kenangan manis yang lainnya. Untuk Intan ayu, 



Indah putri, Maya, Bunga, Eeng, Indah Kiting, Jodi, Fadri, Yogis, Anjas, 

Ade, Aris, Enggi, Triyadi, Desmon, Dita, Gideon, Wayan, Ardiansyah, Daus, 

Gery, Erisa, Thio, Rofii, Julyan, Abdu, Datas. Temen-temen yang selalu jadi 

temen ngobrol diskusiin skripsi. 

21. Dan kepada semua yang telah memberilan support dan do’a nya selama ini. 

Terima Kasih 

 

Semua bantuan, kebaikan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis, tidak 

dapat penulis balas dengan baik. Semoga Allah SWT yang maha pengasih dan 

maha penyayang membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada 

penulis dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena memang hanya Allah SWT 

sajalah yang dapat membalas semua amal perbuatan di dunia.  

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 

   Bandar Lampung, 20 Agustus 2014 

                       Penulis 

 

 

                                      Hanny Mutiara 

 


