
 
 
 
 

SANWACANA 

Bismillahhirohmannirohim,  

puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : 

“Analisis Aksesibilitas dan Fasilitas Objek Wisata Lembah Hijau Kelurahan 

Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011” dapat diselesaikan dengan segenap kemampuan dan keterbatasan 

yang ada, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. 

Dengan perasaan yang mendalam dan tidak terhingga penulis mengucapakan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si 

selaku Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan 

waktu khusus untuk memberikan bimbingan, motivasi yang sangat berharga 

kepada penulis sejak menyusun proposal sampai selesainya skripsi ini. Demikian 

juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Nani Suwarni, M.Si 

selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing akademik yang telah 

memberikan banyak masukan serta meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan baik. 

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Pembahas, atas bimbingan, arahan, motivasi, 

serta telah meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulis dalam 



menyelesaikan skripsi. Tidak ada yang dapat penulis haturkan kepada beliau 

bertiga kecuali doa yang tulus dan iklas, Semoga Allah menbalas Jasa-jasa beliau. 

Dalam kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat penulis menghanturkan 

ucapan terima kasih kepada : 

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

Ilmu Kependidikan Universitas Lampung. 

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

Universitas Lampung. 

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

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas 

Lampung. 

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

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Kependidikan Universitas Lampung. 

5. Seluruh Dosen Pendidikan Geografi, semoga bekal ilmu yang diberikan selama 

ini kepada penulis dapat bermanfaat den menjadi modal dimasa depan. 

6. Bapak Irwan Nasution, selaku pengelola sekaligus pemilik Objek Wisata 

Lembah Hijau yang telah memberikan izin kepada penulis 

7. Sahabat-sahabatku, terima kasih atas bantuan, doa, serta senyuman yang telah 

membuat persahabatan kita jadi berwarna, serta akan menjadi suatu kenangan 

indah dimasa tua kita. 

8. Kakak dan adik tingkatku kalian semua adalah keluargaku terima kasih atas 

motivasi yang telah kalian berikan  

9. Teman-teman PPL seperjuannganku di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 



Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-

Nya kepada kita semua. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amin.  

 
Bandar Lampung, 7 Agustus 2011 
Penulis 
 
 
 
 
 
Hendi Riswandi Ali 

 


