
MOTTO 

 

“ Tidak akan menyerah meskipun jalan terlihat panjang ” 

“ Ketika cobaan datang menghadang, percayalah tidak akan 

pernah ada jalan buntu itu semua hanyalah batu kerikil untuk 

menuju kesuksesan ” 

“ Apa yang kau jalani selalu berikan yang terbaik “ 

“ Salah satu jalan untuk mengerjakan dengan baik adalah 

dengan mencintai apa yang dikerjakan ” 

 

 

 

 

 

 

 

 



THANK’S TO 

Allah SWT pencipta, penguasa alam semesta yang Maha Kasih dan 

Penyayang. Terimakasih atas karunia, rahmat dan hidayahNya atas apa yang 

telah diberikan, terimakasih telah mengirimkan orang – orang yang sangat baik 

untuk menemaniku dalam menjalani kehidupan ini serta atas keajaban-keajaiban 

yang telah Engkau berikan kepada hamba. 

Bapak Heri Agus Kristianto dan Ibu Widayanti, yang telah membesarkan, 

mendidik, mengasuh aku hingga sekarang dan sampai kapanpun, terimakasih 

atas dukungan dan doa yang takkan pernah putus diberikan kepadaku. 

Terimakasih atas didikan kedisplinan serta penuh tanggung jawab yang bapak 

dan ibu berikan dari aku kecil sampai sekarang sehingga aku mampu terhindar 

dari pengaruh yang tidak baik. Meskipun aku sering mengeluh dan ingin 

memberontak tetapi aku tidak pernah lupa akan nasehat bapak ibu dan 

kewajibanku sebagai anak. Pada kesempatan ini, aku ucapkan bahwa aku sayang 

bapak dan ibu. Selalu memberikan aku motivasi dan semangat ketika aku terjatuh 

mendapat cobaan saat menghadapi skripsi. Aku akan belajar lagi dan terus 

belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab serta 

memperbaiki semua perbuatanku yang mengecewakan selama ini. 

Revandova Resiwidayanto adikku satu-satuya yang sangat aku sayangi dan 

aku banggakan. Mungkin aku belum bisa menjadi kakak yang baik bagimu, tapi 

aku selalu berusaha menjadi yang terbaik dari yang paling baik untukmu. 

Makasih selama ini sudah banyak sekali memberikan doa, dukungan dan 

semangat ketika aku mulai putus asa serta ketika aku mendapatkan cobaan pada 

saat skripsi ini kamu selalu menemaniku di RS dan dirumah kamu ikut merawatku 

dengan kasih sayang. Aku sayang selalu sama adik. Aku harap dan aku pengen 

kamu menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih membanggakan dan kelak lebih 

sukses dari kakak. Uchen, terimakasih doa, semangat dan motivasinya selama ini 

serta yang selalu sabar menghadapi emosiku dan sifat kekanak-kanakanku. 

Terimakasih sudah banyak membantuku dan menemaniku dalam bentuk apapun 



susah maupun senang... ketika aku menghadapi cobaan berat dan tidak punya 

semangat lagi kamu selalu menyemangatiku untuk sabar, ikhlas, tetap berusaha, 

maju terus dan yakin pasti sukses..  

Sahabatku.. Dian.. makasih banyak atas doa semangat dan dukungannya 

selama ini, selalu bersedia membantuku menemaniku dari semester 1 hingga 

akhir penyusunan skripsi ini. Slalu memberiku motivasi, memarahiku ketika aku 

mengeluh atas semua cobaan. Menjengukku di RS dengan sahabat kita Magang 

(Deni) ketika aku mengalami kecelakaan.  Dida.. trimakasih banyak atas 

dukungan dan semangat yang tidak pernah putus asa ketika pengerjaan skripsi 

dan aku kecelakaan. Kamu komprenya mendahuluiku hehehe... Dita..terimakasih 

banyak atas semua bantuan, doa, dukungan semangat yang telah kamu berikan. 

Ketika aku jatuh sakit dan kamu juga sakit kita tidak pernah putus asa dalam 

memberikan dukungan. Sela..tetimakasih kamu juga tidak hentinya memberiku 

semangat motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.. Hida dan Sukma.. terimaksih 

banyak dukunganmu dan doamu kamu segera menyusulku ya.. Aku sayang kalian 

semua, yukk.. kita berfoto bareng dan liburan sebagai kenang-kenangan kita 

dimasa kuliah.. hehehe...  

Sahabatku.. Mela.. terimakasih semua dukungan doa motivasi sampai aku 

menyelesaikan skripsi ini. Kamu sahabat baikku susah senang selalu menemaniku 

sejak awal kita kenal pas tes SNMPTN hingga sampai sekarang dan selamanya, 

kamu sudah seperti saudaraku sendiri, ayo cepat menyusul jangan pernah putus 

asa ya,, tetap semangat. Sukses selalu..   Sita.. tetimakasih atas semua 

dukungan semangatmu, kamu sahabatku dari SMP semangat ya kuliahnya segera 

menyusul aku.. Bella.. terimakasih sudah memberikan semangat dorongan main 

kerumahku bersama Ari jenguk aku kerumah pas aku habis kecelakaan, 

semangatmu ke aku tak pernah putus asa, aku sangat senang dan bangga telah 

menjadi temanmu hehehe.. Melisa.. terimakasih sudah memberikan doa dukungan 

dan semuanya, makasih sudah memperhatikanku waktu aku susah maupun 

senang. Aku bangga menjadi temanmu sejak kita pertama kali kenal waktu jalan-



jalan ke Batu, ayo kita jalan-jalan lagi tidur sampek subuh lagi bersama kak 

Bella  .. Sayang kalian semua 

Ibu kos Mbak Dilla dan Alysa di Jalan Bunga Anyelir No.03 Malang.. 

terimakasih telah menjadi bagian dari kluargaku dari maba sampai lulus.. hehehe 

Saudaraku Angga.. terimakasih motivasimu semangatmu buatku dari awal 

ngajuin judul sampai akhir kamu slalu berusaha membuatku tidak putus asa..  

Teman-teman kontrakan cinta di Jalan Bunga Srigading, Arika kakaroto, 

Satibi bayi, Prida sutenk, Ridho cipenk, Affan peyek, Arizal gatak, Panjol, Aris 

gembok.. Terimakasih kawan kalian selalu menyemangatiku memberikanku 

motivasi, aku pasti merindukan tertawa bersama, makan bareng bersama kalian 

yang takkan pernah aku lupa.. kalian sahabat selamanya saat susah maupun 

senang. Kalian semua jangan malas ya.. Sukses selalu kawan  

Teman-teman Brenksex Jombang, Satrio Pogot, Desi, Okky Cekak, Candra 

Man, Dimas Bonenk, Bram Tomen.. Terimakasih segala motivasi doa dan 

semangat kalian semua untukku yang tak pernah putus asa, selalu ingat aku 

walaupun aku susah. Ayo kita liburan lagi touring bersama.. hehehe  sukses 

selalu kawan  

Teman-teman seperjuangan di FIA Universitas Brawijaya Malang 

angkatan 2010, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Antara lain yang 

bersikap baik atau tidak baik kepadaku, terimakasih atas semuanya.. Maaf 

apabila saat-saat kebersamaan kita dikampus ada kesalahan yang pernah aku 

perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. 


