
 

SANWACANA 

Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT, karena 

atas Rahmat dan Hidayah-Nya saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang telah lama dinanti. Skripsi dengan judul “Kajian Sosiologis Bentuk-Bentuk 

Kriminalitas di Angkutan Umum” yang diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Penulis merasa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki penulis. 

Tapi penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H selaku pembimbing utama yang tidak pernah 

bosan memberikan nasehat dan bimbingannya selama masa perkuliahan 

serta petunjuk, saran dam motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 



4. Ibu Dra. Damayanti, M.H selaku pembahas dosen yang sudah menuntun 

penulis dari awal penentuan judul skripsi sampai selesai, makasih banyak 

ya ibu dosen tercantik dan terbaik sejagat raya love you banget bu. 

5. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih untuk Mamah dan Bapak yang 

selalu memberikan doa tiada henti, memberikan kekuatan hati untuk tidak 

mudah menyerah dan mendengarkan segala keluh kesah mengenai skripsi. 

Terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan padaku. 

6. Untuk saudariku kandungku Tiara dan semua saudara-saudaraku. 

7. Seluruh Dosen FISIP Unila yang telah membekali ilmu pengetahuan 

selama masa perkuliahan. 

8. Untuk Anis yang dari awal banget pengajuan judul udah banyak bantu ide, 

thx buy semoga lo lekas move on.  

9. Juga buat lusy dan Aji pasangan fisip, makasih ya udah mau ngasih tau 

sewaktu gw blm ngerti ngurus pra riset yang pance itu. semoga kalian 

langgeng terus. 

10. Untuk sahabat-sahabat ku, terima kasih untuk Nisa bidu, Putri bripzikuizi, 

Astri autis, Sekar sarung, sheila jatuh, Pau ranting  sahabat tercinta ku 

yang dari jaman awal perkuliahan jalan kaki bareng-bareng lewat beringin 

banyak luing hingga skrg jaman kita sukses. 

11. Untuk sahabat-sahabat jaman SMA, ica, lusy, isti, nevia.jaman dulu ngasih 

nama genk chillizennd haha 

12. Untuk Lonak, Oyens, Dinak dan imuts yang jauh-jauh dari fakultas lain 

nyempetin waktu mau dateng sewaktu seminar. 



13. Untuk novirina selly alias endang yang kalo ditanya tentang skripsi pasti 

jawabannya gak bikin ngdrop kayak lainnya. Nora yang dari awal 

pekuliahan rajin ngejarkom. 

14. Untuk bu bayah dan seluruh pegawai pondok santap kenanga1 yang udah 

banyak bantu doain nanda selama ngerjain skripsi. 

15. Terima kasih juga untuk teman-teman satu angkatan Sosiologi 10 yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah melewati masa susah senang 

bersama-sama selama masa perkuliahan 

16. Seluruh staf  FISIP Unila, terutama mba siti yang telah membantu 

melayani segala urusan perkuliahan. 

17. Untuk para satpam FISIP Unila, yang selalu bersedia ditanya tentang 

kehadiran dosen dan terimakasih selama ini memberi izin parkir yang 

sebenernya gak boleh. 

18. Terima kasih untuk para informan yang telah membantu memberikan 

semua informasi untuk skripsi ini, terutama bapak petugas polisi yang 

udah nawarin kue pas wawancara. 

19. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Semoga Allah dapat membalasnya, Amin. 

 

Bandar Lampung,  

Penulis 
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