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ْسِب ِِ لاِهللا ِر ِلهللِاهللا  ِِمر

Assalamua’alaikumwarahmatullahwabarakatuh 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT berkat nikmat iman, ilmu dan amalnya serta taklupa 

panjatkan selawat serta salam kepada junjungan besar Muhammad SAW yang telah membawa kita 

dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang menderang ini. 

Penulis bersyukur karena telah lancar dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis 

kemenangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dalam pemilihan Gubernur Lampung 2014”. 

Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

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

Universitas Lampung. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengutarakan ucapan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang  telah berperan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga secara 

khusus mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu tersayang yang tidak kenal lelah 

dalam mendo’akan dan memberi dukungan moril serta materil demi kasih saying dan 

harapannya kepada penulis dan ucapan sangat bangga telah memiliki kalian ini semua penulis 

lakukan untuk janji penulis terhadap ayah semasa hidupnya. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis selalu 

membuka kesempatan kepada pihak pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang 

membangun dengan harapan mendekati kesempurnaan dikemudian hari. Pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan kepada: 

 



1. Bapak serta abang Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si sebagai ketua jurusan Administrasi 

Negara yang selama ini memberikan pembelajaran yang berarti. 

2. Bapak serta abang ketua IKAGARA Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., 

selaku Sekretaris Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 

3. Bapak Syamsul Ma’arif. S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama dari penulis 

terimakasih atas dukungan, arahan serta bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi nya dengan baik terimakasih banyak pak sudah sabar. 

4. Bapak serta kanda Arizka Warganegara selaku dosen pembahas di seminar hasil penulis 

semoga sukses menempuh pendidikan PHD nya kanda. 

5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S., M.Si selaku dosen pembahas menggantikan pak Arizka 

sehingga skripsi ini bisa berjalan dengan baik.  

6. Bapak Eko Budi Sulistyo yang telah menjadi dosen pembimbing akademik dari sodara 

penulis. 

7. Segenap civitas akademik jurusan Administrasi Negara FISIP UNILA yang selama ini 

telah memberikan bekal ilmu untuk kedepan nya. 

8. Segenap Informan dari tim sukses Ridho BerBakti kanda Levi Tuzaidi dan abang Yusuf 

Kohar serta beberapa informan yang tidak mau disebutkan namanya terimakasih semua. 

9. Segenap informan dari KPU Lampung dan BAWASLU Lampung yang telah 

mempermudahkan penulis mencari data penelitian. 

10.  Ayahanda ( Alm ) Thoat Zaini Ratem S.E dan ibunda Lili Rosliana Amir yang telah memberikan 

penuh kasih dan sayang untuk selama ini hanya bisa memberikan doa untuk ayah disurga 

meskipun hidup ayah tidak bisa menunggu sampai melihat anak ke 3 nya menggunakan toga 

kalian inspirasi penulis untuk meraih impian. 



11.  Kakakku Arinza Revianti S.E dan Ahmad Tedi Wijaya Pratama S.P serta adikku Clarissa Rizky 

Kirani dan kakak iparku Reza Alqifari S.E semoga kita menjadi orang yang sukses dikemudian 

hari. 

12.  Rhani Umi Khairani yang telah hadir dan memberikan catatan baik selama ini dalam hidup 

penulis terimakasih telah mau hadir serta memberikan senyuman untuk semangat penulis dan 

bantuan yang tak mungkin penulis bisa kembalikan terimakasih banyak. 

13.  Keluarga besar ADUSELON ( Angkatan Dua Belas Public Administrasion ) : Rofi’i ( ketua 

angkatan yang dulunya primitif) , Aden ( Semoga sukses dengan perwiranya ), Uyung ( Sukseskan 

lah skripsimu kawan jangan nakal terus ), Satria ( jangan kebanyakan ngabisin duit ), Ridho ( 

temukan cinta sejatimu ), Pandu ( makasih ya bantuan nya ), Hepsa ( semoga jadi seniman handal 

), Mas Loy ( semangat loy buat apapun itu ), Kiki Bogel, Ardiansyah Not-not, Tian ( Sukses selalu 

di dunia marinirmu kawan ), Desmon (terima kasih ilmunya), Rahmani, Rahman, Datas, Abil 

(jangan jadi bintang get rich le), Triadi , Thio, Karina, Nona, Nuzul, Shela, Cory, Mery, 

Bunga, Ali, Samsu, Candra, Rahma, Cahya, Ratna, Rahmani, Rofi, Julian, Annisa, Lica, 

Astria, Fadri, Indah, Maya, Hanny, Tami, Nunu, Erisa, Yulia, Dora, Jenny, Sari, Ani, Seli, 

Yogis, Taufik, Gery, Daus, Anjas, Ade, Jodi, Wayan, Izal, Enggi, Nurul, Putri (adik 

perguruan ), Fadri,  Oyen, Dita, Eeng, Gideon, Randy, Aris,dll. Terimakasih atas 

kerjasama selama ini ya semoga kita bersama sama sukses. Amin. 

14.  Senior HIMAGARA 1999, 2000, 2001 bang ari, bang arpan, dan bang ginanjar, 2002, 

2003, 2004 mbak Intan ( Terimakasih proyekan nya ), 2005 bang syamsi, bang arwin, 

bang denot, bang Randi, bang Dani, dll. 2006 bang fajrin, bang vicko, bang panji dll. 

2007, 2008, dan rekan angkatan 2009. 

15.  Adik – adik HIMAGARA angkatan 2011 seperti wahyu, vike, aji, yori, menceng, akbar dan 

nyonya, rosyid, rio, widi, esha dkk. 2012 seperti denis, bery, dwini, alga, kiki, akbar, fajar, ciby, 

rezky dkk. 2013 seperti Adi, Dhimas, Sidiq, Zulham, Hafiz, Pindo, Sedi, Tong Bajil, Balur, 

Haidir, Uun, Sarah, Okta. Semoga kalian bisa menjadi penerus HIMAGARA yang hebat. 



16.  Kawan – kawan KKN Tematik 2013 Derry, Yulian, Fahmi, xendra, Ika, Sifa, Fara, Inne, dan Novi 

terimakasih atas kerjasama nya. 

17.  Rekan kerja di LSI ( Lembaga Survey Indonesia ) dan SMRC ( Saiful Mujani Resecrh and 

Consulting ) seperti Elang Mustakim ( TPM ), bu Nanda Utharida ( Koordinator Lampung ), 

Prastya Nugroho ( Asisten Koordinator ), Tama Hermansyah, Ridwan, Hendry, Budi, Eko, Diki, 

Imam, Saiful, Dkk. Terimakasih sudah bekerjasama dengan baik. 

18.  Kawan – kawan SMANSA galuh, deo, adit, dani, destya, azhari,  heri, dll yang tidak mungkin 

saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan kalian. 

19. Beserta seluruh rekan – rekan yang membantu penulis selama ini dalam belajar, bekerja sampai 

mengerjakan skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama – namanya berkat 

kalian skripsi ini saya kerjakan dengan cukup baik. 

Semoga kita sukses dengan apa yang kita cita-citakan. Serta siapapun yang nantinya 

membaca skripsi ini, semoga bermamfaat, boleh dibaca tapi jangan diambil dari ruang baca 

karena membuat skripsi ini tidak mudah. Terima Kasih. 

Bandar lampung, 12 Januari 2015 

Penulis, 

 

 

Muhammad Rizal Putra 


