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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas 

selesainya karya tulis ini. Tiada kekuatan yang mampu 

menguatkanku tanpa rahmat dan anugrah dari-Nya. Karya tulis 

ini saya persembahkan kepada: 

Kedua orang tuaku yang telah berjuang tiada henti demi 

anaknya, yang selalu memberi pelajaran dan kasih sayang serta 

doa yang tak pernah terputus. Yang mengajarkanku arti 

kekuatan, keyakinan, kerja keras, kasih sayang, dan 

pengorbanan. Selalu menjadi impian terbesarku untuk selalu 

melihat keduanya sehat, tersenyum dan ceria. Impian 

terbesarku untuk kesuksesanku membanggakan keduanya atas 

semua keringat kerja keras yang dilakukannya selama ini. 

Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan orang tua yang 

luar biasa seperti mereka, yang berjuang dari nol untuk 

keberhasilaan anak-anaknya. 

Untuk mbak Deni, yang sudah mendukung dan memotivasi dan 

mengarahkanku dari awal saat aku kuliah hingga saat ini. Aku 

berharap bisa jadi sepertimu, yang selalu bisa menerobos 

tantangan dan selalu lincah dalam mencapai sesuatu. Aku selalu 

ingin jadi lebih darimu karena akulah satu-satunya adikmu yang 

harusnya paling kuat diantara yang lainnya. 
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Untuk dek Ayu, yang selalu mendoakanku. Aku berharap kamu 

bisa jadi dewasa dan jangan manja lagi. Jadilah kuat dan lebih 

kuat dari sebelumnya karna kamulah harapan bapak sama ibu 

untuk menjadi penuntun keluarga. Semoga kamu bisa menjadi 

pembawa berkah bagi keluarga lewat ilmu agama yang kamu 

miliki dan semoga kamu bisa menjadi tauladan bagi kelurga 

khususnya dan semua orang disekitarmu, amin. 

Untuk pak Danny Kriestanto, S.kom, M.Eng. Terima kasih sudah 

membimbing saya selama ini. Banyak pelajaran yang bapak 

ajarkan kepada saya. Satu hal yang tidak akan saya lupa selama 

bimbingan adalah bapak dan saya sama-sama sakit dengan sakit 

yang sama saat akan bimbingan yang akhirnya jadwal 

bimbingan harus tertunda. Sesuatu hal yang lucu tapi 

mengesankan. Maaf bila saya selalu banyak bertanya tanpa 

kenal waktu yang mungkin menggangu waktu istirahat bapak. 

Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah bapak 

curahkan kepada saya. 

Buat teman sekaligus sahabatku Novita Shari Handayani yang 

selalu bersama-sama dalam mengerjakan tugas akhir. Terima 

kasih atas bantuan, dukungan, motivasi dan hal-hal usil yang 

selalu membuatku tertawa. Terima kasih juga untuk hal-hal 
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konyol lucu yang selalu kamu berikan disaat aku jenuh dan sedih 

yang bisa membuatku melupakannya. 

Untuk teman-teman seperjuangan kuliah dijogja, Arya, Blyan, 

Eka, Lia, Siska. Aku merindukan kalian yang sudah lebih dulu 

lulus dariku. Semoga kalian bisa mencapai kesuksesan kalian 

masing-masing dan bisa bertemu kembali suatu saat dengan 

cerita sukses kalian. 

Buat semua teman-teman kampus, Anjar, Boby, mbak gama, 

Novi, dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Sukses buat kalian semua. 

Untuk keluarga besar UKM KESENIAN STMIK AKAKOM 

Yogyakarta sudah membentuk saya hingga menjadi saat ini. 

Terima kasih atas ilmu soft skill berorganisasi dan berkesenian. 

Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di UKM 

KESENIAN yang selalu berbagi hal apapun. Semoga ikatan 

persaudaraan ini akan selalu terjaga dimanapun kita berada. 

Untuk semua kenangan dan masa depan yang menuntunku 

menjalani hidup dan kehidupan. Dulu, sekarang dan nanti adalah 

sebuah pelajaran yang akan menjadi koordinat pola hidup. 

Buat skripsi ini yang selalu dibilang skripshit, skripsweat, hingga 

menjadi skripsuit-suit. Yang membuat strees namun bermakna, 
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yang membuat letih tapi terasa gembira, dan yang membuat 

sakit namun berguna. Bagi yang menjadikannya sakral, maka 

akan benar-benar sakral hingga membuatnya menjadi berdarah-

darah dan menangis dalam menyelesaikannya. Tapi satu hal 

yang tidak akan pernah berubah adalah gagal memang berulang 

kali tapi keberhasilan hanya satu kali. 

 

 

     

 

  


