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MOTTO 

 ٖۚ َوَأن َتَصَّدُقوْا َخيۡرَٖفَنِظَرٌة ِإَلىٰ َميَۡسَرة َٖوِإن َكاَن ُذو ُعسَۡرة

  ٠٨٢َلُكمۡ ِإن ُكنُتمۡ َتعَۡلُموَن 

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.
 1

 (Q.S. Al-Baqarah: 280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Jumanatul „Ali -Art, 2005), hlm. 47. 
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PERSEMBAHAN 

 ِبسِۡم ٱلَلِه ٱلَرحَۡمِٰه ٱلَرِحيِم

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena, Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahui (QS. Al-„Alaq: 1-5). Niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa derajat (QS. Al-Mujadilah: 11). 

 

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi 

takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta 

pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud 

dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai dipenghujung 

awal perjuanganku. Segala puji bagimu Ya Allah. 

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil „alamin... 

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu Ya Allah Yang Maha Agung nan 

Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau 

jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar 

dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 

awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 

Lantunan Al-Fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, 

menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. 

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk: 

1. Ayahanda dan Ibundaku Tercinta (Ayah Slamet dan Ibu Sukanthi), yang tiada 

pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat, dan 

kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat 

menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Terimalah bukti kecil ini 

sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam 

hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa 
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kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan 

anakmu yang sampai saat ini masih saja menyusahkanmu. 

Dalam silah di lima waktu, seraya tanganku menadah “Ya Allah ya Rahman 

ya Rahim... Terimakasih telah Kau tempatkan aku diantara kedua 

malaikatmu yang setiap waktu ikhlas  menjagaku, mendidikku, 

membimbingku dengan baik. Ya Allah berikanlah balasan setimpal 

SyurgaMu untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat 

hawa api nerakaMu.. Amin...”. 

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang 

kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, InsyaAllah atas 

dukungan doa dan restumu semua mimpi itu akan terjawab di masa penuh 

kehangatan nanti. 

2. Kakakku (Eko Yuliono dan istrinya Anjar Kristiawati), Adikku (Feren 

Safaringga), dan Keponakan Kecilku (Arka Cetta Malique Zhaffran), tiada 

yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering 

bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. 

Dan keluarga besarku, kalian merupakan penghiburku, terimakasih atas doa 

dan dukungan kalian selama ini. 

3. Spesial buat “My Sweet Heart” (Apung Efendi), sosok lelaki hebat yang telah 

berani mengkhitbahku di depan keluargaku. Terimakasih atas kasih sayang, 

perhatian, yang tak pernah bosan menyemangatiku saat semangatku mulai 

goyah dan memberiku inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Terimakasih banyak sudah menjadi lelaki paling sabar. Sabar dalam 

menghadapiku yang cerewet, suka ngambek, dan kurang bisa mengontrol 

emosi. Semoga engkau menjadi lelaki ketiga terhebat setelah Ayah dan 

Kakakku. Ku tunggu kamu menjabat tangan ayahku di depan penghulu seraya 

berkata Qobiltu. Amin. 

4. Teman-Temanku PeSPa, ES A 2013, semoga persahabatan kita menjadi 

persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam 

hidupku. Khususnya Fatimatus Zahrok terimakasih atas tumpangan kosnya, 



vi 
 

selalu mendengarkan celotehku, bantuan, nasehat, hiburan, dan semangat 

yang kamu berikan selama aku kuliah, tetaplah jadi sahabat terbaikku. 


