
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah dan rahmat yang 

diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “ANALISIS 

PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEGAWAI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA MELALUI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(Studi pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung)” ini ditujukan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

(S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Namun berkat 

adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan skripsi 

ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

dan Ilmu Politik. 

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

Negara Unila. 



3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku pembimbing utama yang memberikan 

banyak waktu dan sabar dalam bimbingan, dukungan, nasihat, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini dan selama penulis kuliah di Administrasi 

Negara Unila, sehingga penulis dapat memperbaiki isi dari skripsi ini. Penulis 

tidak akan melupakan ilmu, jasa, dan nasihat yang diberikan oleh beliau. 

4. Ibu Devi Yulianti, S.AN., M.A selaku pembimbing kedua yang memberikan 

banyak waktu dan sabar dalam bimbingan, dukungan, nasihat, pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini dan selama penulis kuliah di Administrasi 

Negara Unila, sehingga penulis dapat memperbaiki isi dari skripsi ini. Penulis 

tidak akan melupakan ilmu, jasa, dan nasihat yang diberikan oleh beliau. 

5. Bapak Simon Sumanjoyo H., S.AN., M.PA., selaku sekretaris jurusan 

Administrasi Negara sekaligus penguji utama yang telah memberikan banyak 

masukan, saran serta pengarahan kepada penulis dalam penyempurnaan 

skripsi ini. 

6. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku Pembimbing Akademik 

penulis yang telah membantu penulis dari awal kuliah sampai saat ini. 

7. Bapak Drs. A. Efendi, M.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik yang telah memberikan tembusan izin surat pra-riset dan 

riset kepada penulis. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran dan 

keikhlasan serta membimbing penulis selama studi. 



9. Segenap informan penelitian: Andi Firman (Bagian Humas PTPN VII 

Kedaton Lampung), Adek Lydia Trimari (Asisten Sumber Daya Manusia dan 

Umum PTPN VII Unit Kedaton Lampung), Talhah (Krani Kepala Sumber 

Daya Manusia PTPN VII Unit Kedaton Lampung) dan seluruh pegawai 

PTPN VII yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. 

10. Kedua orangtua ku tercinta, Papa (Azwar Syafaruddin, AS) dan Mama 

(Kartini). Terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, kasih 

sayang, dan doa yang tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh ku karena 

segenap pengorbanan jiwa dan raga kalian sungguh berarti bagi ku dan tak 

akan tergantikan dengan apapun. Aku sayang kalian. 

11. Oma ku tercinta dan paling ku sayang (Bunayah), terimakasih yang sebesar-

besarnya atas segala perhatian, kasih sayang, dan doa yang selalu kau 

panjatkan untukku agar aku bisa menyelesaikan kuliahku. 

12. Masinis PJKA ku (Fransisco), terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, 

dukungan, saran, doa, dan telah sabar dalam membimbing ku untuk menjadi 

lebih baik lagi. When you are with me, I feel perfect. 

13. Adik-adikku (Wahyu Tamlika, Raezwardi Alvi, Raesa Olta Frashella)  dan 

kekasih adikku (Firda Maulidya) terimakasih atas dukungan, doa, dan 

perhatian kalian. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita. 



14. Sahabat-sahabat ku Oma Jebam (Fanny Juwita), Kiki (Yurisman Sari), Ipeh 

Tumpeh (Septri Cahya Arifa), Shendyedo (Edo Saputra) terimakasih atas 

kebaikan, nasihat, serta kebersamaan kita yang telah kita lewati bersama-

sama dalam canda tawa selama beberapa tahun. 

15. Teman-teman keluarga besar Administrasi Negara Intan Fania, Seva Gustaria, 

Devita Amanda, Septriana K Sari, Desmon 010, Retno, Arum 09, Iramanda 

09, Agnes 09, Intan 09, Indah 09, Kak Anjar 07, Maritha 09, Dita 010, Pandu 

010 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

 

Dan berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terwujudnya kelulusan ini. Akhir kata, semoga segala kebaikan dan 

bantuan serta kasih yang diberikan kepada penulis dirahmati ALLAH SWT dan 

penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua. 

  Bandar Lampung,    Juni 2014 

    Penulis, 

 

 

             Raegina Friska Fracilia 


