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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 

                             

                             

    

 

20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan 

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab 

yang memberi penerangan.  (QS. Luqman: 20) 

 

                             

                

 

54. dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran 

itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka 

kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang 

yang beriman kepada jalan yang lurus. (QS. Al Hajj : 54) 

 

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 

diperbuatnya." (Ali Bin AbiThalib) 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill) 

“Setiap orang adalah arsitek dari keberuntungannya sendiri.” (Appius Claudius) 
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 Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan penguasaan ilmu sipil dan untuk 
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