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PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 

 

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan 

tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penyusun kecuali 

bila dituliskan dengan format serta kutipan dalam isi Skripsi. 

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas 

Airlangga. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Yang utama dari segalanya, saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta taburan kasih sayang-Nya telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas berkah serta segala 

kemudahan yang Engkau berikan, dan terkabulnya doa yang ku panjatkan sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Alhamdulillahhirabbil‘alamin akhirnya saya dapat 

sampai pada titik ini. 

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 

kupersembahkan karya kecil ini kepada Papa dan Mama yang telah memberikan 

kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 

mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan 

persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama 

bahagia dan bangga atas kado kecil yang aku berikan. Terima kasih untuk selalu 

membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, 

selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih Papa.... Terima Kasih Mama... 

Terima kasih untuk adikku tersayang, Oktaverina Windayanti yang juga turut 

mendukung dan memberi semangat agar segera lulus dan menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Terima kasih atas doanya dan selalu sabar mendengar omelanku saat 

suntuk. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu berusaha 

menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 
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Terima kasih untuk Bapak Aribowo, Drs., M.S. selaku dosen pembimbing 

yang tak pernah lelah dan sabar di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan 

dan arahan selama penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Terima kasih Bapak Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A dan Bapak Priyatmoko, 

Drs., M.S. selaku dosen penguji skripsi saya. Terima kasih telah memberikan arahan 

dan berbagai saran agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. 

Terima kasih untuk semua dosen prodi Ilmu Politik yang selama 4 tahun ini 

telah mengajarkan berbagai ilmu dan memberikan pengetahuan baru kepada saya. 

Semoga dapat selalu bermanfaat kedepannya nanti. 

Terima kasih Gisa Galung Lupo, buat semua dukungan, motivasi, semangat 

yang selalu kamu berikan. Dan akhirnya kesampaian untuk lulus bareng. Thankyou 

for always accompanying and cheer me up.   

Terima kasih kepada semua narasumber yaitu Mas Nuruddin, Mas Sugeng, 

Mas Anggoro, Mas sukma, Mas Fery, Mas Darmawan Bunga, Mas Ikhsan, Pak 

Abdul Wachid, buruh-buruh outsourcing di PT. Maspion 4 Surabaya dan pihak 

Disnaker yang telah banyak membantu dalam memberikan banyak informasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Buat teman-temanku Politik 2011 #AllStar, Ghea, Yusfia, Kartika, Izza, Farah, 

Putri, Fikri, Ari, Kevin, Bondan, Chandra, Egi, Mas Burhan, Camo, Brahma, Mas 

Momo, Fitra, Tjok, Tion, Jinggo, Doni, Yusron. Makasih banyak buat semua bantuan 

dan motivasinya, hiburan, canda, tawa dan dukungan yang selalu kalian berikan. 
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Yang udah berasa kayak keluarga kedua, yang udah mau aku sambatin terus. Me love 

you banget rek!! See you on top! Aamiin. 

Buat Putri Dyah, Cynthia Damayanti, Tiara Fadila, Maria Falsafani. Sahabat-

sahabatku dari SMA yang selalu ada, kasih semangat dan dukungan. I never get 

enough when I meet you gaes, even we share the same story again and again. 6 years 

and still counting! Hope it will last forever. 

Terima kasih juga buat mas Ardha Mulyono dan mas Rendra yang telah 

membantu, memberikan arahan dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan. 

Terima kasih kepada segenap pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah kalian berikan. 

Terima kasih..  
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MOTTO 

 

 

 

 

 

When there is a will, there is a way.. 

 

 

 

 

Do something now that will make the person you’ll be 

tomorrow proud to have been the person you are today. 

  


