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yang ada dapat dihadapi dengan baik berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

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

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan selaku pembimbing utama 

juga selaku pembimbing akademik, terimakasih atas kesabaran dalam 

memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis hingga dapat 

menyelesaikan skripsi secara baik dan maksimal. 

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, yang selalu memberikan motivasi 

dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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membangun dan menjadi penyempurna untuk skripsi ini. 

4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP. M.IP selaku pembimbing kedua, terimakasih 

atas kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada 
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5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP 

Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima 

kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. 

6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi FISIP Universitas Lampung yang telah 

membantu penulis. 

7. Kepada seluruh petugas di Polresta Bandar Lampung, Dinas Perhubungan 

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang telah 

memberikan bantuannya. 

8. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Eddy Sjofjanto dan Ibu Ustati yang telah 

membesarkan dan mendidik dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. 

Terima kasih untuk cinta yang tidak terbatas apapun, kalianlah hidup dan 

tujuan hidupku dan kalianlah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.  

9. Kakakku tersayang Ditya Gusti Kusumayanti, A.Md terima kasih atas segala 

nasihat, saran dan motivasi yang diberikan selama ini. 

10. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menjadi seperti saudara, Anggesti 

Irka Safitri, Anis Septiana, Annisa Rhafirna, Deo Vita Effendi, Anggi Dwi 

Pramono, Riri Rianiti, Riska Gustiani, Tiara Anggina Putri, Yusi Alvita, 

Mutiara Tikha, dan Febria Nurdauci terima kasih untuk semua nasihat, saran, 



kritikan, motivasi, semangat, dan bantuannya untuk penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi orang sukses. Amin. 

11. Terima kasih kepada sahabat Hayuni Panjiyurni, Viany Restiana, Bernadetha, 

Martin Nugroho, M. Taufik Ardiansyah, Dilla Restiana, Dewi Liliani, 
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semangat dan motivasinya untuk penulis. 

12. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2010 Dwi Haryanti, Novia 

Belladina, Shiawlin, Oktia Nita, Reddyah Renata, Dita Purnama, Yosita 

Manara dan lainnya terima kasih atas segala kebersamaannya. Terimakasih 

juga kepada sahabat KKN yang selama 40 hari mencoba mengabdi di pekon 

Bandung Baru Barat Kabupaten Pringsewu. 

13. Adik-adik di Ilmu Pemerintahan angkatan 2011 Indah Permata, Restia 

Permata Sari, dan Caca Natessya terimasih telah memberikan semangat dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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