
 

 

Terima kasih Tuhan atas hidup indah yang Engkau anugerahkan padaku serta semua 
limpahan rahmat, berkat, semangat, cinta kasih, penghiburan, kesehatan, kesabaran 
selama pengerjaan skripsi ini. Semoga hamba mampu menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi-Mu dan bagi sesama.... 

 

Untuk Bapakku, Suyanto ----- 

Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang bapak berikan padaku. Kerja 
keras dan pengorbananmu tidak pernah sia-sia hingga aku mampu bersekolah 

setinggi ini. You are my best man and my best father in the world. I love u, Bapak.....  

 

Untuk Ibuku, A. Nunung Murtina------ 

Terima kasih ibu atas doa dan dukungan yang ibu berikan padaku. Terima kasih atas 
masakan yang enak, sehat dan bergizi yang mengisi tenagaku setiap hari. Terima 
kasih sudah menjadi ibu yang luar biasa bagiku. Aku juga sayang padamu, Ibu..... 

 

Segenap Cinta dan Terima Kasih untuk 

Dr. Srikandi Kumadji, MS dan Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si 

Terima kasih untuk kedua ibuku yang sangat luar biasa baik dalam membimbingku 
dari awal hingga akhir ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, motivasi yang ibu berikan. 
Semua sangat berharga bagiku. Aku bangga menjadi bimbingan dari kedua ibu yang 

super woman ini.... heheee...  

 

 



 

Dear, Nandha Octaprinanta------- 

Terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuanmu. Tanpa semangat dan 
dukungan darimu, mungkin skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik. Terima kasih 
sudah mau selalu menjawab pertanyaan apa pun yang tidak ku mengerti dan sudah 
menjadi tempat sharing yang kaya  wawasan luas. Terima kasih atas sayang dan 
cintamu.. I hope we always happy together...   

 

Untuk Sahabatku, Indah Kumalasari----- 

Terima kasih atas dukungan, doa yang selalu kamu berikan untukku, semua sangat 
bermanfaat bagiku. Terima kasih menjadi tempat sharing suka dan duka ku..  

Terima kasih untuk ketulusan persahabatan kita...... 

 

Terima Kasih untuk semua saudara-saudaraku  (Mas Yovie, Mbak Megi, Mbak Rina, 
Maria) dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan serta mendukungku. 
Spesial untuk keponakanku yang beranjak remaja, Rosa.. selalu membuatku 
tertawa disaat aku  lelah dan penat..... 

 

Terima kasih untuk  Mbak Winata (Kiki), Zahrina, Annisa (Ica), Basit, Phamendyta 
(Alda), Selvy, Wahyu, Hosiana, Silvania, dkk. (semua teman-teman bimbingan Ibu 
Srikandi), Eunike dan Bagus (teman SMA hingga saat ini), Mira dkk. serta semua 

teman-teman FIA 2009. Semoga kita semua sukses...... 

 

Terima kasih kepada pihak PT.Adicitra Prima Kencana Malang---- 

Ibu Linawati, Bapak Roy, seluruh karyawan dan member-member Tupperware yang 
telah membantu... 

 



 

 

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

“Hadapilah hari-harimu seperti itu adalah hari terakhirmu, 

jalankanlah setiap pengalamanmu seperti itu adalah 

pengalamanmu yang pertama” 

-Jennifer Fertado- 

 

 

“Kebutuhan besar membutuhkan disiplin yang lebih baik, 

bukan keluhan yang lebih banyak” 

“Belajarlah untuk berpikir besar, tapi berlatihlah untuk 

bahagia dengan hal-hal kecil” 

- Mario Teguh - 

 

 

“Petualangan terbesar yang bisa Anda dapatkan adalah 

menjalani hidup yang Anda impikan” 

- Oprah Winfrey - 


