
THANKS TO… 

 Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan juga kemudahan disetiap 
jalanku. 

 Muhammad SAW, yang mengenalkan aqidah islam kepada manusia termasuk diriku. 
 Mama dan Papa, yang begitu luar biasa memberikan dorongan, motivasi, kekuatan, dan 

bahkan sokongan dana. Semua ini abank persembahkan hanya untuk mama sama papa. 
 Kakak ku tercantik beserta suami yang bijaksana, terima kasih atas segala support dan jg 

sharing nya. Terima kasih juga atas sokongan dana nya ya kakak-kakakku. 
 Dika Karlinda Sari, SE, Akt dan sebentar lg nambah title M.Acc. Terima kasih atas 

semua waktu, pikiran, dan perhatiannya selama ini, terima kasih sudah mau menjadi 
tempat berbagi cerita dan tempat untuk ber-pelipur lara. Semoga planning kita dapat 
terealisasi. 

 Om Sukardi, Tante Mimi, Dita, dan Dady, terima kasih atas nasehat-nasehat, dorongan 
moral, dan kehangatan selayaknya keluarga. 

 Landy, Sigit Otong, Zaky, Kaks Leo, Rama, Sigit Arie, Zee, Dela, dan Kaks Dharma, 
Terima kasih, terima kasih, terima kasih sudah mau menemani diriku yang hina ini untuk 
melepaskan penat pasca mengerjakan skripsi, terima kasih atas semua masukannya, 
terima kasih sudah menjadi sahabat-sahabat ku. Mungkin g’ sih kt bisa nongks di distrik 
3 tahun lg??? 

 Ibu Ilien Halina dan Bpk Agussalim selaku dosen pembimbing 1 dan 2, terima kasih atas 
waktu, pikiran dan juga masukan-masukannya, terima kasih sudah mau saya repotkan 
selama ini. 

 Ibu Anik Yuniarti dan Bpk Nikolas Loy selaku dosen penguji 1 dan 2, terima kasih sudah 
menyempatkan waktu untuk mengoreksi skripsi saya, terima kasih juga atas masukan-
masukannya. 

 Jajaran dosen dan jg seluruh pegawai yang ada di UPN ”V” Yogyakarta, terima kasih 
atas semua jasanya. 

 Terima kasih untuk Mio AB 2513 DA dan Mio AB 2716 VE yang telah mengantarkan ku 
kemanapun aku mau, terima kasih untuk almarhum VAIO yang telah banyak berkorban 
demi kelancaran skripsi. 

 Dan untuk semua orang yang tidak bisa disebutkan satu-satu dan juga orang-orang yang 
ada dibalik layar drama skripsi ini, terima kasih terima kasih terima kasih. 


