
 

Lembar persembahan 
Alhamdulillahirobbil alamin…terimakasih atas nikmat yang kau berikan padaku hari ini 

ya Alloh (29 oktober 2014) jika bukan karena seijinmu semua ini pasti tidak akan 

terjadi…….. 

Man jadda wa jadda( barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil) dan 

aku percaya itu ya Alloh 

Pelajaran selama satu semester ini benar-benar berarti bagi diriku, mulai dari pelajaran 

bersabar dalam mekakukan kegiatan bimbingan, belajar mengerjakan sesuatu dengan 

sungguh2, belajar memperbaiki kesalahan berulang-ulang, hingga berakhir mencapai 

impian ku yaitu lulus dari Universitas Brawijaya…..******* 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Ibu Siti Fatimah dan sekeluarga yang telah memberikan dukungan hingga saya bisa  

masuk di UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Bapak dan emak tercinta…yang selalu mendoakan saya,Adikq tercinta anis DWA, mbak 

Yayuk Sri Rahayu, dan bude Tini 

BAPAK dan ibu guru UPTD.SPP/SPMA NEGRI Nganjuk yang telah membantu saya 

dalam proses pendaftaran kuliah di UB ini… 

Bapak dan ibu dosen tercinta yang telah membimbing saya dengan setulus hati…………… 

Temen-temen bidik misi agribisnis UB angkatan tahun 2010 yang selama ini menghiasi 

hari-hari saya selama menjalani kuliah di Universitas Brawijaya 

Temen-temen SPMA utamanya MAS GALIH, ANISA, ELOK dan DEVI….yang telah 

berjuang bersama saya hingga dibangku perkuliahan ini…. 

Temen-temen seperjuangan saya baik di kelas H, maupun Kelas D ………. 

Temen-temen satu bimbingan bapak Muslih…: MBAK ANITA,Dian, Mita, TT, USDA, 

EFI, UUN, RICHO,WIWIK,, MAS AGUS, MAS JAUHARI, MBAK FETTI, MBAK 

WIWID… 

Temen-temen satu bimbingan Ibu Tatiek…: NIZAR, PUTRI, HANIA, OKVA, RICHO, 

ANDI, LIANA, CAHYA, INA, NURUL FAUZIAH, NISAUL 

Temen yang setia menemani saya di perpustakaan pusat utamanya buat Nuridunk.. 

Temen yang selalu gossip masalah skripsi utamanya JENK INDAH MUSTIKO 

Temen yang bersedia membantu mempersiapkan presentasi ujian seminar saya yaitu 

JENK DWI R 

Terimakasih buat Eka, Cipul,Siti, Faricha, AYA yang telah meminjamkan leptopnya 

kepada saya.. 

Teman-teman sesama anak Nganjuk : ANISA, ELOK, DEVI, ENDAH, RUDI, AYA, 

ZUMMARA, YESSI, WEMI,RICHA 

Teman-teman dari ponorogo: SEPTI, MONA, DAN IDA..tak lupa mas Pur juga 

Terimakasih buat naning yang telah membantu saya dalam kegiatan wawancara 

Terimakasih buat DEA yang udah ngajarin aku buat analisis korelasi rank spearman 

tanpa menggunakan aplikasi SPSS. 

 

Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi 

(tuntutlah ilmu sejak lahir sampai ke liang lahat) 

 


