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Ibuk dan Santi yang sudah kuanggap seperti ibuk dan 

adikku sendiri. Terima kasih bwat doa, perhatian, 

dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan 

kepadaku. Terima kasih bwat smua kebaikan yang sudah 

kalian berikan kepadaku dan keluarga. Bwat Santi, ayo 

terus semangat nyelesein pendidikanmu, buat ibuk dan 

kakakmu bangga sama kamu. GBU All… 

Kedua orang tuaku... 
Papa (Alm) tersayang yang semasa hidup beliau selalu 

memberikan kasih sayang dan motivasi yang tak henti-hentinya.  

Thank You papa for Everything U do. Papa akan selalu ada 

dihatiku bersama dengan kenangan-kenangan kita. I Love You 

Papa. Miss U… 

Mama tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan 

pengorbanannya hingga keberadaan ku hari ini. Terima kasih 

untuk motivasi, doa, dan semangat yang selalu mama berikan 

kepadaku. I Love You Mom…You are my inspiration… 
 

Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. Rosidi, Ak. yang 

telah sabar dan bersedia meluangkan waktu di tengah 

kesibukannya untuk membimbingku serta catatan-catatan 

pentingnya telah menjadi pondasi utama lahirnya karya ini. 

Matur sembah nuwun sanget Pak buat semuanya.... 

 

My Lovely..Wahyu Andreas yang selalu menyayangiku, 

menemaniku, mendoakan, dan mensupport aku. Terima 

kasih atas sgala bantuan yang sudah kamu berikan ke aku 

dan kluargaku. Aku yakin kamu pasti bisa melakukan 

amanah (alm) papa...Sukses selalu bwat kamu chayank… 

I Love U… 

Tiada kata dan ungkapan yang lebih indah dari rasa syukur                
Kepada Engkau yang telah mengabulkan doa anakMU ini 
Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan juga 
Dengan rendah hati karya sederhana ini aku persembakan 
untuk: 
 

 

; 

 
 



My Special Thanks  

                     

 
Sembilan sekawan “terima kasih telah memberikan kesempatan padaku untuk menikmati 

indahnya pelangi persahabatan bersama kalian”.  

 
 

 

 
Mungkin aku tak lebih baik dari siapapun yang pernah hadir dalam 

kehidupan kalian, tapi aku berharap aku bisa menjadi warna yang unik, 

yang pernah kalian temui...,” jangan lupain aku ya!’. Terima kasih untuk 

kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ini. Aku juga berharap tali 

silaturahmi ini akan terus berlanjut. Love U All…. 

 Nourma (Mak’e), terima kasih ya buat bantuan, 

dukungan, semangat dan saran-saran yang udah 

kamu berikan ke aku. Sukses slalu bwat u, mak… 

 Gati (Gege), terima kasih Ge, bwat sgala bantan 

yang udah kamu berikan ke aku. Smangat..samngat 

Ge..Good Luck for U… 

 Desi (Mba’ Des) & Pitut, terima kasih atas 

dukungan dan semangat yang udah kalian berikan 

kepadaku. Terima kasih udah dengan sabar 

nungguin q ujian kompre. Smangat..smangat pren, 

Good Luck 4 U All… 

  Mba’ Soph, Arum & Maya, terima kasih 

banyak bwat dukungan, smangat, info-

info, dan saran-saran yang udah kalian 

berikan kepadaku. Sukses selalu bwat  

kalian smua… 

 Semua temen-temen FEB-UB, Intan, 

Tita, Inke, Alvin, Ella, Devi, Beta, 

Puput, Desi, and yany lainnya yang 

nggak bisa aku sebutin satu persatu, 

terima kasih telah menjadi teman 

seperjuangan dan yang telah mewarnai 

hidupku. Jangan bosan dan jangan lupa 

sama kebersamaan kita ya… 

 

Buat sahabatku Yustisia Fajarsari, makasih ya Jus atas 

segala usaha dan bantuannya dan saran-saran dalam 

mendukung aku dari mulai awal kita bertemu sampai 

sekarang. Terima kasih atas semua kebaikan dan perhatian 

kamu ke aku. Terima kasih juga udah mau jadi sahabat 

sekaligus saudaraku yang selalu nemenin aku baik dalam 

suka ato duka. Thank’s for everything u do. U Are The Best 

My Friend. Jangan pernah lelah dan bosan bersahabat 

dengan aku ya! Aku sangat berharap tali silaturahmi ini 

akan terus berlanjut dan tidak berhenti sampai disini. Sukses 

slalu bwat kamu, cin…Semangat dan terus semangat… 
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With My Great Pleasure,  

Noselvi Endriana 

 

 

 

Para teman-teman penghuni GRiya 79, Ririn, 

Ratna, Devi, Mbak Tiyo, Dhek Tari, Mbak Tri 

dan yang nggak tersebut, MATUR NUWUN 

YA BUAT DOA DAN KEBERSAMAAN 

KALIAN, KELUARGA BARU DI 

MALANG   


