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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Alhamdulillah skripsi ini bisa selesai setelah statusku menjadi seorang suami, 

seorang Ayah dari satu bayi perempuan, dan seorang kepala rumah tangga yang harus 

mengutamakan diri mencari rezeki untuk keluarga kecil. Seharusnya skripsi ini bisa 

selesai pada waktu yang tepat, namun harus tertunda sangat lama hingga di semester 13 

ini. Hal ini yang menjadi keresahan dan beban moralku kepada orang-orang yang selalu 

cerewet tentang skripsiku, padahal ada hal lebih dibalik kemoloran skripsi ini.  

 Fokus kuliah mulai pudar saat mengenal dunia pekerjaan selama menjadi 

mahasiswa aktif. Kondisi tertentu pula yang mengharuskanku mencari uang tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerasnya kehidupan mulai aku rasakan satu 

persatu dalam rasa kesendirianku. Hingga akhirnya seorang perempuan yang satu kelas 

denganku hadir dalam hidup saya memberi dukungan dan dorongan untuk belajar 

bersama tentang makna kehidupan, dan kita menikah. 

 Ketika orang-orang beranggapan bahwa aku tertinggal jauh oleh teman-teman  

yang sudah lulus lebih dulu dan mereka sudah bekerja. Sedangkan aku hingga semester 

13 belum saja bisa menyelesaikan pendidikan kuliah. Menurutku, anggapan itu salah, 

yang benar adalah aku sudah melangkah lebih jauh dari teman-temanku. Keputusan 

untuk menikah lebih dahulu dan bekerja sebagai seorang kepala rumah tangga menjadi 

pelajaran dan pengalaman hidup untuk menjadi dewasa dan memiliki rasa 

tanggungjawab yang lebih besar belum tentu sudah didapatkan oleh temanku. Cerita 

berbeda akan kudapatkan nantinya ketika wisuda didampingi oleh istri tercinta dan 

seorang bayi lucu berusia 10 bulan terpampang di sebuah foto pigura di salah satu sudut 

rumah kecil kami. 

 Hanya ada satu orang yang sangat berarti dalam proses peyelesaian skripsi ini. 

Yaitu mantan teman satu kelasku dulu, mantan pacarku dulu yang sekarang menjadi 

istri tercintaku, Ichaa. Ichaa menjadi penyemangat dan alarm berjalanku. Mengajariku 
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untuk disiplin mengerjakan semua pekerjaan dan penyelesaian skripsi. Sembari 

mengurus bayi kami yang masih kecil, sedikit demi sedikit aku menyelesaikan skripsi 

ini bersama Ichaa. Kerjasama kami membagi tugas agar usaha bisnis kami dan skripsiku 

bisa berjalan bersamaan dengan baik. Rasanya ucapan terima kasih tidak cukup untuk 

membalas dukungan penuh dari Ichaa. Yang pasti skripsi ini telah selesai, batu loncatan 

baru untuk kami melangkah lebih jauh lagi. Proses terselesaikannya skripsi ini 

menjadikan aku sangat bersyukur memiliki Ichaa. Istriku. 

 Terima kasih juga untuk kedua orang tuaku, Papa Sobari dan Mama Mulyamah 

yang sudah dengan sabar menasehati dan mengerti dengan segala keadaan yang harus 

aku lalui. Terima kasih untuk mamanya Ichaa yang selalu mendukung penuh aku 

dengan Ichaa, selalu perhatian dan memonitor segala kegiatan kami dapat berjalan 

dengan baik. Terima kasih untuk kakak kandungku Amalia Mustika Sari yang menjadi 

tempat curhatku untuk mengambil keputusan dalam hidupku dan mendukungku selama 

masa kuliahku. Terima kasih untuk semua yang tidak dapat kusebutkan disini satu 

persatu. Mereka semua yang hadir dalam hidupku yang memberiku pelajaran hingga 

aku bisa belajar banyak selama aku kuliah. 
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