
 

SANWACANA 

 

 

Segala puji Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan 

rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, yang titik tekan kajianya pada kondisi sosial ekonomi keluarga pembuat 

keripik di Keluarahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung tahun 2010. 

 

Penulis menyadari bahwa isi yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan, pemikiran, saran, nasehat 

serta kesabaran dari Bapak Drs. Yarmaidi, M.Si selaku pembimbing utama dan ibu 

Dra. Nani Suwarni, M.Si selaku pembimbing  pembantu. 

Disamping itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menghanturkan terimakasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

 

1. Bapak Dr. H. Bujang Rahman, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Bapak Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung.  

3. Bapak Drs. Iskandarsyah, M.H. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung.  



4. Bapak Rosana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Budiyono, M.Si. selaku penguji utama yang telah memberikan saran 

dan perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi serta para pendidik di 

Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuanya selama penulis 

menuntut ilmu di bangku kuliah. 

7. Kepala Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar 

Lampung yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian ini. 

8. Para pengusaha keripik, yang telah memberikan data untuk dalam penelitian ini. 

9. Teman-teman Geografi angkatan 2005 kebersamaan kita  tidak pernah saya 

lupakan (pancha, asih, amel, eti, nora, teh nina,nur, ambar, viska, hesti, dwi,ika, 

mera) dan teman-teman yang tak bisa saya sebutkan semuanya. 

10. Kak ahmad yang senantiasa mendoakan dan menanti keberhasilanku 

 

Penulis menyadari bahwa kripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung,                         2011 

Penulis, 

 

Revi Metalia 

 


