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PERSEMBAHAN 

 
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, peneliti 

mempersembahkan karya sedehana ini kepada: 

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesabaran, kemudahan dan 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini. 

2. Bapak Tugiman, S.Pd dan Ibu Sugirah, orang tua saya yang senantiasa 

memberikan dukungan, bimbingan., doa, dan pengorbanan yang tak 

terhingga hingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini. 

3. Kakak dan adikku Mas Zain, Mbak Putri, Dek Nisa dan keponakanku 

Dek Zuhdan yang selalu memberi doa, dukungan dan semangat hingga 

saya bisa menyelesaikan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Arni Surwanti, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama 

proses penyelesaian skripsi ini.  

5. Sodara-sodaraku dan seluruh Keluarga Besarku, Mbah Putri, Mbah 

Kakung dan semua sodara sepupuku yang selalu memberikan dukungan 

dan doa hingga saya bisa menyelesaikan skripsi penelitian ini. 

6. Ramadyan Endra K, teman dekat sekaligus sahabat dari SMA hingga 

Kuliah yang selalu sabar menemani saat di kampus maupun di luar 

kampus, yang selalu mengalah disaat aku lagi marah, yang selalu 

memberikan dukungan, semangat sekaligus doa kepada saya setiap 

harinya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.  
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7. Sahabat-sahabatku “Keluarga Cemara”, Kumala, Mela, Lukni, Aziz, 

Dewi, Silmi. Temen dari SMA yang selalu memberikan keceriaan saat 

kita bertemu, yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik 

bagi kita disetiap harinya, yang bisa memberikan rasa persaudaraan 

hingga bisa seperti keluarga kedua bagi saya. Semoga kedepannya “We 

can get a lot of success on our future and don’t forget to focus on your 

skription and keep fighting gaess!!!! Semoga kita yang belum gelar 

sarjana bisa segera gelar sarjana di tahun ini *Amiin 

8.  Sahabat-sahabatku “Keluarga KP”, Om Galih, Bang Yud, Fahad, Putri, 

Mega dan Fella. Temen Kampus dari semester satu sampai semester 

akhir yang selalu memberikan rasa kebersamaan saat dikampus, yang 

selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada saya, yang 

membantu saya dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini. Pokoknya 

Thank you so much gaess!! Semoga tahun ini bisa wisuda semua dan 

kedepannya kita bisa sukses bersama *Amiin 

9. Sahabat-sahabatku “Keluarga Mejikuhibiniu”, Euis, Meli, Baiq, dan 

Apip yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa hingga saya 

bisa menyelesaikan skripsi penelitian ini. 

10. Teman-teman KKN UMY 2015 kelompok 199 yang sama-sama 

berjuang menyelesaikan pengabdian pada masyarakat, yang selalu 

mengutamakan kekompakan demi berjalannya kegiatan-kegiatan kkn. 

Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan dan semangatnya selama ini. 
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11. Seluruh teman-temanku SD, SMP, SMA yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk doa dan semangatnya yang 

sudah kalian berikan kepada saya sehingga saya bisa menyesaikan skripsi 

penelitian ini. 

12. Seluruh keluarga Kelas Manajemen I angkatan 2012 yang sudah 

memberikan dukungan dan semangat kepada saya, yang sudah menjadi 

teman terbaik sekaligus keluarga bagi saya selama di bangku 

perkuliahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan rasa 

kebersamaan selama dibangku perkuliahan.  

13. Seluruh keluarga IMM FE UMY dan BEM FE UMY yang sudah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dalam suatu 

organisasi. Terimakasih banyak karena telah memberikan pengalaman 

baru, teman baru dan keluarga baru bagi saya selama di kampus.  

 


