
 

 

SANWACANA 

 

Bismillahirahmanirrahim  

Assalamualaikum warrahmatullah hiwabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. 

karena atas segala limpahan rahmat, karunia, serta izinya-lah sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Internal 

Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (studi pada Kantor Imigrasi kelas I Bandar 

Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

sarjana (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung.   

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

pihak pembaca guna untuk kebaikan karya-karya selanjutnya. Pada kesempatan 

ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Sang Maha Kuasa ALLAH swt. 

yang dengan izinya serta kehendaknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Terimakasih ya Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah 



engkau limpahkan kepada penulis. Mohon selalu jaga penulis untuk selalu 

berada di jalanmu. Bantu dan izinkan penulis untuk membahagiakan dan 

membanggakan keluarganya. Amiinn 

2. Untuk Uma Saidah Asniyah dan Eba M. Taslan, terimakasih sudah menjadi 

orangtua terhebat untuk penulis, terimakasih sudah selalu mendukung penulis 

dalam keadaan apapun, penyelesaian skripsi ini-pun tidak terlepas dari 

kemustajaban doa tulus kalian yang selalu menyertai penulis. Kalian motivasi 

terbesar bagi penulis. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan dalam 

perlindungan serta ridha Allah swt. Mohon doakan selalu penulis agar kelak  

dapat membahagiakan dan membanggakan kalian dunia dan akhirat. Sayang 

kalian uma eba, selamanya. 

3. Ibu Dra. Dian Kagungan, MH selaku pembimbing utama yang telah banyak 

memberi arahan, saran, serta nasehat sehingga penulis dapat memperbaiki 

kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih karena telah sabar 

membimbing penulis dan mohon maaf atas segala tingkah laku penulis yang 

mungkin kurang berkenan.  

4. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing kedua penulis 

yang mengajarkan ilmu dan membimbing penulis dengan sangat sabar. Penulis 

mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama proses bimbingan. 

Nasihat yang ibu berikan akan sangat berguna bagi penulis kedepannya. 

5. Ibu Rahayu Sulistiyowati, S.Sos, M.Si, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan kepada penulis. Terimakasih bu, atas semua 

motivasi, saran, nasehat serta bimbingannya yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



6. Ibu Devi Yulianti S.AN., M.A selaku pembimbing akademik penulis.  

Terimakasih banyak miss atas bantuan, perhatian, nasehat dan semua ilmunya 

selama ini. Semoga sukses menjadi Great Mom untuk baby pertamanya. 

7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara yang baik dan ramah. Ketua jurusan yang paling keren 

yang selalu sabar mendengarkan dan membantu mahasiswa/i yang mempunyai 

masalah. Terimakasih banyak pak untuk semuanya. 

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih untuk segala ilmu yang 

kalian berikan. Semua ilmu yang kalian berikan akan menjadi bekal yang 

sangat penting dan berharga untuk kesuksesan penulis kedepannya. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Terimakasih untuk ilmu, pengalaman, motivasi, serta arahan-arahan yang 

kalian berikan kepada penulis selama proses perkuliahan. 

10. Ibu Nur’aini selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan yang baik bagi penulis. Terimakasih bu karena sudah 

ramah dalam melayani penuis terkait administrasi dalam penyusunan skripsi 

ini. 

11. Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung terutama Bapak Andi 

Firmansyah selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung, Bapak 

Mat Dauri selaku Kepala bagian Tata Usaha yang dengan sabar ditengah 

kesibukan mau meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan 

informasi yang dibutuhkan penulis, Bapak Sony Kurniawan dan Bapak 

Khoirulsyah selaku pegawai bagian LANTASKIM, saudari Lela, saudara 



Marison, saudari Liyana, saudari Putri terimakasih semuanya untuk informasi 

dan kerjasamanya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. 

12. Terimakasih untuk keluargaku yang tercinta untuk doa, support, dukungan 

materil maupun moril yang tiada henti-hentinya kalian berikan. Untuk kaka-

kaka dan ce-ce ku yang terhebat. Untuk ce anah yang selalu memberikan 

nasihat dan semangat untuk penulis, ka emat terimakasih untuk doa tulusnya 

bagi penulis, ka aluk terimakasih untuk doa dan support-nya, untuk ka arif 

terimakasih untuk semua arahan serta dukungan moril dan materilnya, untuk ce 

mah dan ce bibah, terimakasih karena sudah menjadi tempat berbagi yang baik, 

terimakasih karena sudah selalu membantu penulis saat dalam kesulitan. Untuk 

keponakanku yang keren-keren M. Sultan Malik dan M. Faadillah Akbar, jadi 

anak yang soleh dan berbakti ya cowok-cowok keren. Untuk Dzakira Thafana 

Khairunnisa si keponakan yang paling cantik, selalu jadi anak yang soleha ya 

sayang, anak yang membanggakan orang tua dan keluarga. Hanya kata 

Alhamdulillah yang dapat penulis ucapkan untuk mewakili rasa syukur penulis 

kepada Allah swt karena diberi keluarga sehebat kalian. Terimakasih untuk 

kalian semua, jasa kalian tidak akan pernah terlupa dan terbalas. Semoga kalian 

selalu sehat dan panjang umur, mohon doakan selalu penulis agar kelak dapat 

membahagiakan dan membanggakan kalian. Semoga kita semua selalu dalam 

lindungan dan berkah Allah. Amin Ya Rabbal Alamin 

13. Untuk sahabat-sahabatku yang bertemu saat kuliah. SULISTASJO, Ratna 

Suminar (gadis manis yang begitu sabar tapi kadang sering ga jelas sendiri), 

Cahya Wulandari (si cantik, si wonder woman, si pecinta korea yang terkadang 

sulit dimengerti), Marya Anastasya (sibatak yang paling jago debat, paling 



percaya diri tapi kadang suka ngeselin) . SM Femelly, Nurul Fatmita Putri (si 

preman Kota Metro yang selalu ngaku dirinya paling dewasa dan rajin. ), Putri 

Nika Sari (wanita bisnis batu akik yang doyan nyengnyong), Andria Neferi (si 

tukang nganalisis yang analisisnya kebanyakan gajelas haha), Maya Utami (ibu 

muda yang paling pinter ngebuli orang hehe, semoga jadi ibu rumah tangga 

yang baik “daing”). Terimakasih support dan bantuan kalian selama ini. Kalian 

sudah seperti saudara bagi penulis. Terimakasih sudah menerima penulis 

sebagai teman baik dengan segala kekurangannya. Maaf kalau selama ini 

penulis sering tiba-tiba ngambek tidak jelas. Kita semua berbeda sifat dan 

karakter tetapi itu yang membuat pertemanan kita berwarna. Suka-duka, 

senang-susah, akur-berantem, semoga semua itu akan menjadikan kita justru 

akan merindukan masa-masa ini kelak. Semoga kita dapat berteman selamanya 

ya, selalu jaga silatuhrahmi kita. Aminn Ya Rabbal Alamin. 

14. Untuk kawan-kawan HIMAGALAU, Pandu, Woro, Tio, Datas, Desmon, Hadi, 

Rahman, Ali Imran, Abil, Taufik, Yulia, dan Erisa. Terimakasih karena sudah 

sering membantu penulis, mendukung dan mengerti penulis yang sedikit 

sensitif. Kalian membuat masa kuliah penulis menjadi menyenangkan, maaf 

jika penulis sudah sering merepotkan dan terkadang membuat emosi 

(hehehehe), semoga kita akan selalu dapat berteman baik. Aminnnn 

15. Teman-teman yang baik hati, Liyana (jangan jadi ibu guru cerewet li nanti 

murid pada takut), Sriani Febrianty (jangan manja lagi ya ani, harus jadi strong 

woman), Irna Fitri (sukses terus ya sayang bisnis “ceker brontak”nya). 

16. Terima kasih juga buat teman-teman ADUSELON, Unni Rizka, Bunga M, 

Bunga J, Fadri, Jodi, Ade, Rofi’I, Julian, Anisa, Meri, Nuzul, Helsi, Lica, Lusi, 



Oyen, Sari S, Dita, Gusti, Satria, Aden, Hepsa, Intan, Karina, Shella, Loy, 

Bogel, Uyung, Ali Syamsuddien, Rachmani, Nurul, Hani, Dewinta, Maritha, 

Maya L , Eeng, Indah P, Indah, Yogis, Anjas, Ade, Aris, Enggi, Sari, Jeni, 

Selly, Dora, Izal, Gideon, Wayan, Ardiansyah, Daus, Gery dan Cita. 

Terimakasih sudah menjadi teman-teman yang baik, teman-teman yang 

menyenangkan, semoga kedepanya persaudaraan kita akan selalu terus terjalin 

dengan baik, Amin Allahumma Amin. 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 

 

 

              

Penulis 

 

 

Sri Rahmawati Aini 


