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"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskahini dan disebutkan dalamreferensi. Apabilakemudian

hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima

hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.,

Seperti anak itik yang belajar mengenal kolamnya hingga mahir berenang

ke tiap sudutnya, demikian pula penulis belajar mengenali dan menyelami

lautannya sehingga nanti akan mampu terjun dan berkompetitif di dunia ekonomi.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kebesaran yang diberikan selama

masa perkuliahan hingga mencapai tahap akhir atau penyelesaian. Begitu banyak

bimbingan yang diberikan-Nya kepada penulis melalui pihak-pihak yang berada

di sekitar penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menerjemahkan

prakata sebagai lembar syukur dan terimakasih semata.

Penulis menyadari bahwa segala proses yang dijalani penulis tidak

terlepas dari kepedulian banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih

untuk;

• Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini telah selesai

disusun

• Bunda, atas cinta dan doa yang tidak pernah putus serta hikmah kesungguhan

untuk menghadapi setiap batu sandunngan dalam hidupku. Ayah, atas

kesabaran, dorongan, serta semangat hidup di tiap ananda terlalu lemah untuk

menegakkan kepala. Hit-Hit my sister, atas hikmah persaudaraan yang telah

digariskan Allah untukku. Keluarga besarku, baik yang di Lampung dan di

Jawa, I Love U All...
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Kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta Rektor, PR, Dekan,

PD, dan seluruh staffnya yang nanti tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih banyak..

Pak Martono selaku dosen pembimbingku selama ini, terimakasih buat bapak

untuk kesabaran, bimbingan serta masukannya, maaf ya pak agak lama

selesainya, maklum pak anak muda hehehehe..., informasi yang bapak

berikan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi terima

kasih banyak pak.

Eva "Bun-Bun". Makasih ya Bun sudah membantu aku selama ini,

bantuanmu sangat berguna banget dech.

Sahabatku Yoyok. Thankyou buat komputer danflashdisk nya yah.

Buat Ully, thanks atas support nya selama ini. Maaf yah kadonya belum

kebeli, Ully sih ultahnya pas tanggal tua hehehe..., thanks juga buat pinjaman

print nya. Moga cepat selesai juga yah TA nya.

Mbak Rika. Terimakasih atas saran-saran dan masukannya selama ini.

Teman-teman di kost tercinta. Ivan, Aan bawah, Rajab, Edy, Nanang, Anif,

Aan atas, Agus, Imam, dan Budi. Kalo magrib jangan pada gitaran yah, kalo

ga ajak-ajak hehehehe ©
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