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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan 

dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan 

baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya 

khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 

 

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat 

dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa 

alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 

 

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta 

do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a 

dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan 

terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu 

terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku. 

 

Bapak pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas 

meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan 

bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. 

Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 

 

Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, 

senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran 

semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian. 

 

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua 

tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan 

perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang 
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telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! 

Semangat!! 

 

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

di masa yang akan datang, Aamiinnn. 

 


