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MOTTO 

 

“Lakukan semuanya Karena Allah SWT” 

(Nizar Zulfiyatul Arifah) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah: 6) 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(QS. Al Baqarah : 286) 

 

” Cara terbaik mendapatkan apa yang kau inginkan adalah percaya bahwa 

kau dapat memperolehnya.” 

(Robert T. Kiyosaki) 

 

“When everything seems to be going against you, remember that the 

airplane takes off against the wind, not with it” 

(Henry Ford) 

 

“Man Jadda Wajada” 

Siapa yang bersungguh sungguh ia akan berhasil 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga terciptalah sebuah karya yang penuh 

perjuangan ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

 Orang tuaku tercinta, Ayahanda (Ma’arif) dan Ibunda (Sri Winarsih), 

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

kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu 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 Ayah dan Ibu bahagia, karena kusadar selama ini belum bisa 

berbuat yang lebih untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi 

dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku 

menjadi lebih baik. Terima kasih Ayah, Ibu.  

 Kakakku (Rista Luthfiyatul Arifah), dan Adik-adikku si kembar (Ainur 

Rahman Ardhiyanto & Taufiqur Rahman Erdhiyanto), tiada yang paling 

mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar 

tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih 

atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku 

persembahkan. Maaf belum bias menjadi kakak dan adik yang baik, tapi aku 

akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian semua. 

 Keluarga besar, orang-orang terkasih, sahabat dan juga teman-temanku. 

Terima kasih atas do’a, semangat, motivasi dan kasih sayang yang telah 

diberikan dengan ketulusan selama ini. 

 Dan yang terakhir untuk ALMAMATER Kebangganku “STIE 

Malangkuçeçwara Malang” 


