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MOTTO 

Ketika kesempatan datang mengetuk, pemenang segera membuka 

pintu dan menyambutnya. Sukses datang untuk mereka yang Siap. 

(Andrie Wongso) 

 

Sudah bukan saatnya lagi untuk bersiap memantaskan diri, tapi kau 

harus benar-benar siap dan pantas untuk bersaing didunia yang keras. 

Tinggalkan zona nyaman mu jika ingin lebih maju dan berkembang 

karena kesuksesan bukan ditentukan oleh zodiak ataupun primbon, 

melainkan usaha dan kerja keras, dan yakinlah suatu usaha tidak 

akan pernah mengingkari suatu hasil. 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

Melalui karya kecilku ini aku persembahkan setulus hati kepada : 

 Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya, nikmat dan rizqi-

Nya, petunjuk-Nya, dan apapun yang penulis butuhkan sampai sekarang 

dan semoga selalu diberikan yang terbaik kepada penulis sampai akhir 

kelak. 

 Bapak Ibuku tercinta yang selalu memberikan do’a restu tanpa henti 

untuk penulis,beserta2adikku tersayang, Faristin Hidayah, Fitri Auridadan 

keponakan ku tersayang Muhammad Hilmi Assidqi, yang telah 

mencurahkan kasih sayang mereka baik berupa ajaran moral, material 

maupun immaterial sampai saat ini. 

 Rido Yudha AjiS.Pd yang selalu menemani penulis saat susah, sedih 

maupun senang, dan mengajarkan kepada penulis arti sebuah 

pengorbanan dan perjuangan dalam hidup, yang selalu sabar dan 

memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

 Rempong Remping Mak Nopi, Resti, Mia, Tutut, Dewi yang tiada henti 

memberikan suport , kekonyolan, kebersamaan selama 4 tahun dan 

hinaan yang memotivasi. 

 Teman-teman seperjuanganku Zuha, Nyunyun, Lia, yang telah bersedia 

member teduhan kos dan selalu gila bersama di kos”an. 

 Teman bimbingan mbak niswah, nisa dan lainnya yang telah 

memperjuangkan skripsi ini dan rela menunggu antrinya dalam 

bimbingan. 

 Kawan-kawanku mahasiswa jurusan MBS kelas A angkatan 2012 yang 

banyak sekali memberikan waktu suka, duka, cita, canda, tawa, konyol, 

lebay, rempong,kegilaan, keisengan. 

 Teman-teman PPL di Amida Collection, dan keluarga KKN kelompok 20 

desa Jakenan Affifatur Rohmaniah (imut) Nica Olala, Wiwoot, Naela, 

Mbak Mus, Laila, Mama Novia, Dek Emes, Eva, Yosep, Pak Karno, Pak 

Pian, Pak Hafid, Dek kaji, Bang Ainulsemoga persahabatan yang telah 

terukir sampai saat ini tidak pupus di tengah jalan, amiin.  
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