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PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alhamdulillahirobil’alamin, berhimpun syukur kepada sang Maha dengan

segala kerendahan hati, kuppersembahkan karya tulis ini kepada:

Ayahku “Satimin” dan Ibu ku “Pawiyah” tercinta yang selalu mendo’akan

yang terbaik untukku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang yang

tulus, untuk kesuksesanku hingga aku bisa menyelesaikan

studi sarjanaku agar kelak nanti aku dapat menjadi

anak yang berbakti dan membahagiakan kedua orang tuaku.

Kakakku Tian Arnodi tercinta yang senantiasa memberikan do’a

dan semangat disetiap langkahku agar selalu berusaha

dan pantang menyerah demi keberhasilanku.

Orang-orang yang ku sayangi dan semua sahabat-sahabat yang selalu ada

dalam suka maupun duka, juga menjadi motivasiku untuk terus bergerak

maju, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Serta untuk almamaterku tercinta “Universitas Lampung”.
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