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RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di kota Bumi pada tanggal 23 November 1987, merupakan 

anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Elkam Riyadi dan ibu Non 

Sari. 

Riwayat pendidikan penulis diawali dengan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 

Darma Wanita di Bandar Sakti pada tahun 1992, lalu pendidikan TK diselesaikan 

pada tahun 1994. 

Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Bandar Sakti diselesaikan pada tahun 2000. 

Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Tumi Jajar, lalu diselesaikan tahun 2003, 

dan Sekolah Menengah Akhir di SMAN 1 Tumi Jajar, selesai pada tahun 2006. 

Pada tahun 2006, penulis terdaftar sebagai mahasiswa  Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (Non Reguler).   

 

  

 

 

 



 

MOTTO 

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanlah 

engkau berharap.” 

(Q.S. Al Insyirah [94] : 5 – 8) 

 

Watak tak bias dibentuk dengan cara mudah dan diam. Hanya 

dengan mengalami ujian dan penderitaan, jiwa akan dikuatkan, 

visi akan dijernihkan…dan sukses akan diraih.  

(Hellen Keller) 

 

Jangan pernah meragukan keyakinan hati, karena hati adalah 

kunci kebenaran. 

(macan dan meong) 
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dalam menantikan keberhasilanku 

  Kakak dan adikku tersayang Bunga Manda Sari dan 

Febriyanda Marensa 

 Seorang pria yang selalu setia disamping ku dan 

mendukung ku yang Insya Allah kelak akan menjadi 

pendamping ku 

 

 

 

 

 



 

 

SANWACANA 
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NYA. Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik setelah melalui proses 

yang cukup berat. 
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menjadi orang tua pengganti selama penulis menenpuh studi. 

8. Seluruh dosen Jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan serta yang telah banyak membantu selama penulis menempuh 

studi. Untuk  pak Panji, pak Irham, pak Mahatma, bu Aida, bu Yuningsih, 
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Erwan, pak Pandi, pak Parwoto, pak Sapar, mas Nanang, ibu Wiwit, mas 

Igo, ibu Atun, dan mas Nasir. 

9. Papa dan mama tersayang yang selalu memberikan kasih sayangnya 

kepadaku, doa yang tiada henti-hentinya, kepercayaan, bimbingan, 

didikan, dan dukungan sehingga membuatku menjadi orang yang tegar , 

termotivasi, serta terdukung untuk terus maju dan berjuang dalam hidup. 

Semoga aku dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan papa dan 

mama. 
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13. Sahabat-sahabatku tersayang, Devi, Fitri, Ica, Resy, dan Vina. Terima 

kasih sudah menjadi sahabatku selama 10 tahun. Untuk sahabatku Devi 

yang selalu setia dengerin ceritaku, semoga persahabatan kita abadi. 

Terima kasih juga untuk temen-temen SMA ku yang sudah banyak 

membantu dan kasih semangat, untuk Anam, Dwi, Rodik, Kukuh, dan 

lain-lain. 

14. Untuk  mbak siti yang banyak membantu ku dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Untuk kak bungsu terima kasih selalu bantuku menyelesaikan skripsi. 

Dan untuk sahabatku  Nina, terima kasih ada disaat aku membutuhkan 
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bagi pembaca. Amin…. 

 

Bandar lampung,  januari 2011 

Penulis  

 

 

Nana Diana Sari 


