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Motto 

 

“Dengan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan dalam 

menjalankan tugas akan membuat apa yang kita 

inginkan bisa tercapai” 
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kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua.  

Dengan memohon Ridha-Nya dan Syafa’at Rasul-Nya, aku 
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 Ibuku Siti Karyati dan Bapakku Moh Baedhowi yang selalu 

mencurahkan cinta  dan kasih sayangnya untukku, selalu 

mendo’akanku, yang selalu memberikan pengorbanannya dalam 

hidupku dan mendidikku menjadi lebih baik. 

 Kekasihku calon suamiku Ahmad Arif Hidayat yang tidak pernah lelah 

dan berhenti memberiku semangat dengan kasih sayang dan kesetiaan, 

dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka kesabaran dan 

ketulusanmu terimakasih atas semuanya. 

 Adik-adikku Putra Adi Setyawan, Lisna Widia Permatasari yang selalu 

menyayangiku dan memberikan semangat dalam menyelesaikan 

studiku.  

 Om dan Tanteku yang selalu memberiku semangat dan memberi 

motivasi dalam hidupku. 

 Keponakanku Muhammad Fatkhur Rohman yang selalu 

menggangguku dan menghiburku disaat aku kesepian. 

 Mbah Kakungku yang selalu memotivasi dan mendo’akanku. 

 Dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan 

selalu mendukungku. 

 Teman-temanku, sahabat-sahabatku seperjuangan dalam 

menyelesaikan studiku. 

Semoga ilmu yang telah kudapati yang bermanfaat dan semoga 

pengorbanan yang diberkati dan di Ridhai Allah SWT. Amin. 
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