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Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

Kedua orang tuaku tersayang, My Hero and My Angel for me Ayah dan 

Ibu (Tujianto & Sri Wahyusti) terimakasih untuk cinta dan kasih 

sayangnya serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku 

ini, terima kasih atas semuanya semoga kelak bisa kubayar dengan yang 

lebih baik. Amin. Tengkyu so much my parents, Luv U, 

Untuk Adikku Herinda Hernawan yang selalu pakai leptop tak kenal 

waktu dan akhirnya mesti menunggu untuk melanjutkan revisi skripsi, 

tapi terimakasih untuk semangat dan motivasinya.  

Untuk Kakek & Nenek (Kedua Orang Tua Ayah), Nenek (Orang Tua Ibu) 

yang telah dipanggil sama yang diatas, semoga selalu ditempatkan disisi 

yang paling baik dan indah. Amin, 

Untuk kakek ku (Orang Tua Ibu), kakek satu-satunya paling aku sayang 

dan peduliin yang selalu mendoakan ku. 

Trimakasih untuk keluarga besar Kakek & Nenek (Orang Tua Ayah dan 

Ibu) yang banyak menanyakan sudah lulus atau belum kuliahnya. 

Terimakasih juga doanya.  

Untuk dosen pembimbingku (Rr. Sri Handari Wahyuningsih.S.E.,M.Si) 

terimakasih Bunda atas bantuan, kesabaran, masukan-masukannya dan 

motivasinya selama menyelesaikan skripsi yang penuh perjuangan ini.  

Special thanks to my lovely friends “Arista Dewi & Dewi Winahyu 

Ningsih” terimakasih atas semuanya (kecrewetannya, nasihat, saling 

mendukung, hebohnya, ribetnya, dll ), semangattt. Semoga kita bisa 

ditemukan lagi dihari mana menjadi orang yang sukses dan cita-cita 

yang diinginkan tercapai. Terimakasih selama ini mau menjadi teman 

dalam suka maupun duka. Jangan lupa undang-undang kalau sudah 
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ketemu jodohnya...Arista Dewi ditungguin kapan si doi dipublikasikan ke 

khalayak ramai…hhha. Kalo pasangan yang satu ini (Yanuar Wismanto & 

Dewi Winahyu Ningsih) selalu langgeng yess, kalo marahan jangan lama-

lama marahannya. Hhha. Satu lagi, jangan tanyakan dimana jodoh ku.? 

Jodoh ku belum sampe-sampe. Masih stuck disana.  

Untuk sahabat SMA ku, yang dulu SMP nya satu sekolah tapi beda 

kelas dan tidak terlalu akrab. Akhirnya waktu SMA ditemuin lagi “Elling 

Ismawati” semoga langgeng terus sama si doi. Impian yang dulu 

hubungannya mau sampai ke jenjang pernikahan semoga tercapai dan 

dipermudah. Satu lagi, semoga cepat dapat kerja. Amin.. 

Untuk sahabatku yang tinggalnya satu daerah dan kuliah di UST 

(Sarjana Wiyata) “Nur Islamiyah” dan Sanata Dharma “Susinta” yang 

sekarang juga mengejar gelar S1 nya semoga selalu diberi kemudahan 

dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Amin  

Untuk Ibu Bidan (Atiek Prastiwi) kuliah di Stikes Aisyah yang 

wisudaannya duluan, terimakasih doanya. Akhirnya aku menyusul juga 

untuk mencapai ke titik ini (wisuda).  

Untuk seseorang yang ditakdirkan menjadi bagian dari hidupku nanti, 

seseorang yang sangat mencintaiku, menyayangiku, dan membimbingku, 

sesseorang yang akan mengukir hatiku di hatinya.  

Untuk semua sahabat-sahabatku di Umy. 

Teman seperjuanganku The Big Family Manajemen E dan semua teman-

teman angkatan 2012, tetap semangat untuk mengejar kesuksesan 

dimana saja berada. Amin 

Untuk teman-teman KKN tahun 2014/2015 kelompok 100, selalu 

berjuang untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Amin 

Untuk semua pejuang skripsi terutama Dosen Pembimbingnya Bunda (Bu 

Ndari), semangat untuk mendapatkan ACC dari Bunda. Semangat terus 

revisinya. Sekali lagi SEMANGAT…!!!!! 
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Untuk seluruh anak kost yang ngekost ditempatnya Pak Suyatman, 

terimakasih untuk semuanya. Meskipun penghuni baru kost disitu, 

terimakasih sudah mau menerima kehadiran penghuni baru ini.  

Terimakasih untuk Bapak &  Ibu Suyatman yang telah memperbolehkan 

saya kost disitu. Maaf sering buat Bapak &  Ibu Suyatman kerepotan 

dan sering minta tolong jika kostnya mengalami masalah.  

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini.  

Untuk kucing kesayanganku si Juminten yang selalu ku panggil Jummy, 

yang warna bulunya mirip macan, terimakasih atas kekacauan dan 

gangguan dari Jummy selama menyelesaikan skripsi..hhaha. Yang 

awalnya mau ngerjain skripsi akhirnya tidak jadi gara-gara si Jummy 

ngajakin main.  

Dan semua yang tidak dapat dicantumkan. Semoga kita mendapati 

kesuksesan yang akan senantiasa hadir ditengah-tengah kita… Amin… 

Amin… Amin… 

 

 

 


