
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 
 

 

 

Syallom dan Salam Sejahtera, 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa isi yang 

tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan segala keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dengan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Yang Menyebabkan 

Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar (Studi di Dinas Pengelolaan Pasar Kota 

Bandar Lampung Tahun 2009-2013)”. 
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skripsi ini menjadi lebih baik. 

5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, masukan serta arahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembimbing Akademik terima 

kasih atas segala arahannya selama penulis menempuh pendidikan. 

7. Seluruh dosen, staf administrasi dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

8. Para Informan di Dinas Pengelolaan Pasar yang telah memberikan informasi dan 

data yang penulis butuhkan sehingga penulis menyelesaikan skripsi. 

9. Teristimewa yang sangat ku cintai kepada kedua orangtuaku dan juga ketiga 

adikku. yang telah memberi kasih sayang, perhatian, motivasi, serta materi yang 

tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun, terima kasih atas dukungan kalian 

selama ini. 

10. Seluruh teman-teman “NH Hajimena”, Andre Sihaloho (yang paling suka makan 

gorengan), Markus Situmorang ( kalau bicara jarang bisa serius), Tumim 

Pakpahan ( raja pusing sedunia), Oktaveri Siahaan alia De‟i ( tahan emosi supaya 

mamak yang jelasin ), Manogar Pandiangan ( dulu di panggil bolang gara-gara 

jarang di rumah), Rio Sitorus ( semoga sukses dengan kerjaannya ), dan buat 



semuanya yang gak bisa disebutin. Sukses buat Natal Tahun ini, semoga 

kekompakan dan persaudaraan kita selalu terus terjalin semoga kelak kita akan 

menjadi impian keluarga dan bangsa ini. Amin . 

11. Para Sahabat „Mesa 7‟, Ega, Aan, Alan, Agung, Bacol, Meitra, Bayu, Edi, Pras, 
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12. Seluruh sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2008 yang udah 
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buat adit, aya, risca, zul, fuad, ilham, puput, izi (secepatnya meyusul S.IP ya).  

13. Orang-orang yang telah membantuku, mohon maaf apabila ada nama yang 

penulis tidak cantumkan. 

 

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan berkat  dari 

Tuhan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
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