
Just Wanna Say Thanks To  
1. I put God at number one because he’s the one who created me. 

Alhamdulillah… Allah SWT. Sang pemilik segalanya. Karena Allah lebih tahu apa yang kubutuhkan bukan 

sekedar yang ku inginkan :’) 

2. I put mom as second because she’s the one who gave me life and a start. 

Thank you for the love and the joy you bring, mom. You’re the sweetest angel God's ever  sent to me. Walaupun 

aku jauh dari jangkaun mu tetapi doa mu selalu kau sertakan disetiap langka ku. Although we're separated by 

the distance, I can feel your love by just hear your voice in the phone anytime J. You're my trully motivation 

when I feel like I wanna give up with my life. 

Ibu Sunarti,,Ibu yang mengajarkan memasak (meskipun aku tidak berbakat juga dalam  memasak :p). Ibu yang 

tetap sabar meskipun terkadang aku menolak keinginannya.. Ibu yang selalu memberikan segalanya untuk 

anak-anaknya.. LuV you Mom.. :* 

3. Bapak Suharsono,,bapakku  tersayang.. thank you for always love me more than you love yourself. Bapak, 

yang selalu mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak untuk menjadi contoh pekerja 

keras dan berprinsip dalam hidup. Terima kasih Bapak untuk sepenuh hati mencintai dan berjuang untuk 

keluarga. Meskipun aku tidak pernah membantunya menghitung berapa banyak kerutan di dahinya. 

Aku tahu Bapak selalu berusaha melakukan hal terbaik untukku dan membimbingku  pada jalan yang benar.  

Bapak yang selalu mengajari untuk tidak bergantung pada siapapun. Bapak yang selalu menginginkan  anak – 

anaknya menghadapi lebih sedikit kesulitan. Bapak yang selalu memiliki jawaban atas semua pertanyaanku. 

Bapak yang pernah berpesan “jangan cengeng meski kau seorang wanita, jadilah selalu bidadari kecilku dan 

bidadari terbaik untuk ayah anak-anakmu kelak! laki-laki yang lebih bisa melindungimu melebihi perlindungan 

Bapak :’) 

4. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap bila kita berada di antara orang-orang yang kita cintai. Ada 

beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi ketulusan cintanya dan tidak akan melepaskan cinta 

mereka untuk kita yaitu keluarga. Surgaku adalah keluarga ku dan neraka ku bila ku tak bersama mereka… 

Kakak – kakakku tersayang, Topan Agustin Sri Danardono, Chusnul Chotimah, Herman Sri Pandu Asmana 

dan keponakanku, Rafeyfa Jingga Danardana  terima kasih semua atas perhatiannya, perlindungannya, dan 

doa-doanya yang ku yakin mereka mohonkan untukku dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi 

semangat. 

5. Terima kasih kepada Dosen-dosen yang pernah mengajar di bangku perkuliahan terutama DR. Ir. Endang 

Yuli H, MS  dan DR. Uun Yanuhar, S.Pi, M.Si yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan dengan 

sabar  selama ini. Ketika beliau membuka mata saya untuk melihat bahwa menjadi salah itu tidak buruk. 



Karena ada proses belajar di dalamnya. Ketika beliau mengajarkan untuk tidak takut pada apapun kecuali 

Allah  J 

 6. perpisahan tak dapat kita halangi, tapi ini bukan akhir segalanya, tetaplah maju teman – teman sejawat ‘’ 

SAMURAI ’07 It's easy to feel like you don't need help 

But it's harder to walk on your own. Terimakasih untuk tetap ada disaat dede membutuhkan teman dan 

memberikan dorongan ke arah yang benar disaat ragu. Terimakasih sudah memberikan warna dalam hari – hari 

dede. Sayang kalian teman :D 

Bagus Tri Santo (video oom yg di  youtube lucu lho :D), Titis Sukma M (counter berjalannya samurai,,makasii 

pulsanya ya cantik :D), Dian Paramitha (Nyah,,kapan nikahnya?baju anak-anak di matahari menunggumu :p), 

Indra Ardiansyah & Nurma Yuliana (Semangat buat skripsinya ndronk&mba nuu,,kejar terus bu din sama pak 

asusnya!), Cendekia Tri M & Dinda Ibanez (teman seperjuangan,,makasi buat bantuannya selama ini J tiap 

kesulitan yang kita temui akhirnya bisa kita lewati :D), Listiya Gita Lesmana  & Yuli Suprihatin (Jenonk 

sama bundo makasi selama 4 tahun ini,,Luph U more :*), Uut Deliana (ayo dikerjain skripsinya,jangan maen 

mulu), Titi Dela M (Semangat dengan benthos2 mu ya dela,never give up J), Novi & Irma & Dwitiya (kemana 

aja teman?gak ada kabarnya?), Ririn Permata & Aandry Russady (mana mutiara dari Lombok buat de2?), 

Ema Ayu (makasi uda bantuin de2 ngerjain laporan ema sukses buat em em J), Elok Mastika & Fitria 

Agustiani (enyookk & mba empit pinky girl masih eksis aja sama SNSD ny?:p), Syarif Pattimahu (makasi uda 

anter ke tempat penelitian mulai dari PKL sampai skripsi, buruan diselesein penelitiannya le, nyong ambon 

manise satu ni bisa lah pasti J), Rifan Idol (masi pengen ikutan Indonesian Idol pak?), Icha Risadi (nama 

lengkapmu sapa tho cha?), Rendy Saputra (Pak Ren masi berkutat sama inisial B last S nya? :p), Dedy Rama 

(Pak dedod,,makasi bantuan pertanyaannya pas de2 mau seminar.semangat buat penelitiannya J), Hendri K 

(Bang lo jangan galau mulu napa?fu yung hai gw ngliatnya :p), Nusa Aldera (Pria Hitam de2 :p satu pesen 

dari kamu yang selalu de2 inget ‘’jangan nangis buat hal yang gak pantes ditangisin’’), Raditya R.P (makasi 

ayah uda anter ke tempat penelitian, makasi wisata kulinernya selama 4 tahun ini :D), Aziz (sering2 ke 

kampus pak,lama gak ada kabarnya?), Sat Septian (makasi uda dibonceng pas ke sempu :p), Punky 

(kaka,,ndang dikerjain iku laporannya!), Aulia M Ndoyo & Ryan (akhi2 berdua kemana saja?sibuk dewe2 di 

DPM sampe gak pernah ke kampus?), Aninditya Budhi P (Mas beroo..fighting buat skripsiny..do the best J 

ketika galau menghampirimu,bershowerlah :D baik2 ya bii J), 

7. Sahabat – sahabat T’nero,, I would thank you from the bottom of my heart, but for you my heart has no 

bottom and end :**. The world comes to life and everything’s bright. From beginning to end when you have a 

friend by your side, that helps you to find the beauty you are. When you open your heart and believe in the gift 

of a friend. Nidya Yuliantika, Listiya Gita Lesmana, Yuli Suprihatin, Yuniar Arum  Hartanti, Fitria Restu, 

Widhar Dwi Utami, Siti Muarofatul Aula. You’re the sweetest gift from God in my life :D 



8. Terima kasih teruntuk saudara – saudara ku di rumah keduaku : Gandi Rahma, Dewi ‘’Dewo’’ Damayanti, 

Yuniar Arum Hartanti, Rizki Amalia, Lala Leony, Rika Purnama Sari, Sun Nindya, Granitha Cristhin, 

Cholisina Perwira, Kholisatun Nadhiroh, Yanti, Melati Kurniawati, Upina, Mina Nirmalasari, Evy Wahyu, 

Ni Putu Ayu, Febri Mahar, Rini, Dian Mince, Vivi, Firda, Decie Purie, Rissa, Puput, Pipit, Zia, Tika 


