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Dengan menyebut nama Alloh yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Persembahan

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan,

limpahan rahmad dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan

segala kerendahan hati.

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta & kasih sayangku kepada :

Bapak (Suryama) dan Ibu ku tercinta (Rusni), yang telah membesarkan dan mendidik dengan

penuh cinta kasih dan pengorbanan yang tulus serta selalu mendo’akan yang terbaik untuk

keberhasilan dan kebahagianku

Keluarga besar, yang selalu memberikan bantuannya ketika aku dalam kesulitan,

memotivasi, menyayangi serta selalu mendoakanku hingga aku dapat meraih impian

ini

Sahabat-sahabat ku, yang selalu ada dalam segala suasana, berusaha membuat aku tetap
tersenyum, menyemangatiku, membantuku dalam kesulitan.

Para pendidik yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Almamater tercinta Universitas Lampung
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