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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada: 
 

1. Ayahanda Ansori Tipli dan Ibunda Ilawati selaku orang tua yang telah 

memberikan dukungan secara psikis dan materi serta kepercayaan, 

sehingga menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk terus berkarya dan 

menuntut ilmu. Saya bisa semangat dalam masa perkuliahan sampai akhir 

ini karena ayah dan ibu. Terima kasih sebesar-besarnya untuk ayah dan ibu 

yang telah memberikan kasih sayang, support materi dan moril juga 

doanya yang tiada henti di setiap saat; 

2. Ayuk dan adek tersayang, Anissa Fitri Febrianti dan M. Yurizqi 

Bahauddin yang selalu kasih semangat dan doa untuk saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu; 

3. Semua keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa; 

4. Untuk anak-anak planoraku Nika Audina, Annisa Ayu Muliandini, Chania 

Rahma, dan Chindy Marindra Sari, makasih banget ya udah mengisi hari-

hari gua sampe akhir perkuliahan, selalu nyemangatin satu sama lain, 

sharing tentang semua hal, guys semoga kita dapat cepat menjadi orang 

yang sukses dunia dan akhirat bersama ya. Untuk chindy semangat terus 

ya beb, aku yakin kamu pasti bisa!; 

5. Untuk sahabat jaman old, Venny Fitriani, Tia Annisa Safitri T, Rahmat 

Dwi P, Echa Tri Anggraini, Nuansa Bella P. Makasih banget ya guys 

sudah mengisi hari-hari gua dengan kegilaan dan berwarna, selalu kasih 

semangat satu sama lain, semoga kita dapat cepat mewujudkan impian 

kita di masa depan yaa. Harus tetap bareng-bareng dan sekabaran, 

walaupun enggak bisa selalu ketemu; 

6. Untuk sahabatku dari jaman old Dea Desriza dan Vira Wulandari A, 

makasih banget ya untuk bisa stay dan ada di samping gua sampai saat 

ini, selalu kasih semangat satu sama lain dan bisa mengerti diri gua yang 

begini, semoga kita bisa cepat mewujudkan impian kita di masa depan 
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yaa. Harus tetap selalu inget satu sama lain dan sekabaran, walaupun kita 

memang enggak bisa selalu ketemu dan sedeket dulu; 

7. Untuk temen satu sepermbimbingan dan sepengujian, Tri Desmayanti 

Putri, Dira Fendira, Shofia Ahmad dan Saka Wardana, guys makasih 

banyak untuk selalu ngingetin satu sama lain, kasih semangat buat ngejar 

deadline, semoga kita bisa cepat mewujudkan impian kita di masa depan 

ya; 

8. Untuk Bu Dewi Sawitri dan Pak Yudha Rahman selaku pembimbing saya, 

terimakasih banyak pak dan bu telah dengan sabar untuk memberikan 

arahan dan bimbingan agar saya terus semangat menyelesaikan Tugas 

Akhir saya dengan tepat waktu. Semoga kebaikan bapak dan ibu Allah 

balas berkali-kali lipat, aamiin; 

9. Alfa K.N Lature, yang selalu ada disaat saya meminta bantuan dan selalu 

menjadi orang yang memberi semangat untuk menjalani masa perkuliahan 

dan mengerjakan Tugas Akhir ini hingga selesai. Terimakasih banyak ya 

sudah selalu memberikan dukungan buat aku untuk segala hal, semangat 

buat kamu semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, menjadi 

orang sukses dan membahagiakan orang-orang terdekat; 

10. Teman-teman PWK’16 yang merupakan rekan seperjuangan mulai dari 

awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih untuk bantuan, kerja keras, 

pengalaman dan doa yang tak terlupakan. Selalu ingat sampai kapanpun 

ya tentang kita. Sukses untuk kita kedepannya guys; 

11. Teman-teman HMP Mandalanata ITERA yang telah memberikan wadah 

bagi saya untuk berorganisasi, kasih semangat untuk menyelesaikan 

perkuliahan ini sampai akhir. Terima kasih atas segala pembelajaran dan 

ilmu yang diberikan. Kalian mengajarkan saya akan arti dari kekeluargaan 

dan kerjasama yang harus tetap dijaga dan dikenang. HMP PLAN THE 

FUTURE!; 

12. Untuk playlist music youtubeku yaitu lagu pop mellow dan salawatan, 

terimakasih sudah menemani saya dalam mengerjakan tugas akhir ini 

sampai selesai. 
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13. Seluruh surveyor dan responden yang berkontribusi dalam penyusunan 

tugas akhir ini; 

14. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu 

per satu. 

  


