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MOTTO 

 

Kekuatan sebenarnya terletak pada sang aktor, bukan 

peran yang sedang dimainkan. 

(Konstantin Stanislavsky) 

 

Ada kalanya semua yang diinginkan tak berjalan 

layaknya seperti yang seharusnya, lakukan yang 

terbaik dan nikmati setiap prosesnya, teruslah 

berusaha dan berdo’a meski kesulitan sedang 

menghampiri. 

(Penulis) 
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immaterial sampai saat ini. 
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yang penulis sengaja maupun tidak. 
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proses penelitian, kekonyolan, dorongan, keceriaan dan kebersamaan yang 
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 vii

 Saudari-saudari tersayangku Ifa, Umi, Mbak Riska, Putri, Atin yang selalu 

memberikan keceriaan, suka, duka, tawa, canda dan kebersamaan sampai saat 

ini semoga tidak pupus ditengah jalan, Amin.  

 Untuk lembaga pendukung objek penelitian ini Perusahaan Konveksi di Desa 

Suwaduk (Konveksi Nanda, Konveksi Rodhi dan Konveksi Ayu Kids) 

 Teman-teman PPL  dan keluarga besar pada Koperasi Karyawan Pura Group 

semoga persahabatan yang telah terukir sampai saat ini tidak pupus di tengah 

jalan, amiin.  
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keisengan, kekonyolan, kejehongan, dan kebersamaan yang telah terjalin 

hingga saat ini semoga tidak pupus di tengah jalan, Amin.   

 Dan kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu.   
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