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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

“ Segala Puji dan rasa syukur kepada-Mu Ya Allah, tiada cinta dan kasih sayang 

yang abadi melainkan dari Engkau Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Tak akan terwujud semua penantian ini melainkan restu dan karunia-Mu Ya 

Allah yang pada akhirnya skripsi ini terselesaikan, amin Ya Rabbal’a’lamin “ 

 

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 

baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang 

bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya“, (QS – Ath-Thalaq : 2). 

 “menjalani hidup setiap hari seolah besok akan mati, akan menumbuhkan rasa hormat 

diri terhadap waktu yang singkat ini “, (Napoleon Hill). 

 

Komitmen dan tindakan adalah anak tangga untuk mencapai 

keberhasilanku yang gemirlang, keringat dan air mata adalah air sungai 

yang membawa sampanku atas impian dan kebahagiaan orang banyak. 

 

Dipersembahkan kepada yang tercinta sepanjang masa Ayahanda (Almarhum) 

Ir., Riva Mulyawan dan Ibunda Elis Setianingsih, S.E., kakak Resty Viratami M, 

S.T., adik Raysal Fauzan O, uwa Ir., Nano Kusharyono, M.E., dan Ir., Yani 

Permani, paman Toto Yuliadi, S.T., dan sahabat-sahabat tercinta atas 

dukungannya yang selalu menginspirasi, kekuatan cinta dan doa restunya yang 

tidak pernah putus, dukungan semangat, pengorbanan lahir maupun bathin 

serta curahan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah S.W.T senantiasa 

ada dalam lindungan dan diberikan kebahagiaan selalu baginya. 
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