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LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas 
karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat 
kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta...
Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil 

ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang 
tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 

cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia 
karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku 

termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih 
baik. Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah...

My Sister...
Untuk kakak, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering 

bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan 
bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aq persembahkan. Maaf belum bisa 

menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian semua...

My Sweet Heart “A N N”
Sebagai tanda cinta kasihku, Aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih 

sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam 
meneyelesaikan Skripsi ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.

Terimakasih “chay”....

My Best friend’s...
Buat sahabatku Devisca dan Hayuning aku selalu ingat saat masa-masa ospek (POSTER), untuk 

sahabat ku yang lain prita, Nindri, meliani terima kasih atas persahabatannya, Dan teman-teman horti 
O-6 terimakasih bantuan, doa, nasehat, hiburan dan semangat yang diberikan selama aku kuliah. Buat 

anak-anak bp angkatan 2006 terimakasih dan tetap semangat...

Dosen Pembimbing Skripsi ku...
Bapak Ir. Didik Hariyono, MS., Bapak Ir. Moch. Nawawi, MS., Bapak Dr. Ir. Moch Dawam M.

MS. selaku dosen pembimbing sekaligus penguji skripsi saya, terima kasih banyak pak selama ini sudah 
dibantu, dinasehati dan diajari banyak hal.
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