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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Be as yourself as you want” 

 

“The more you give, the more you will get” 

 

“To get a success, your courage must be greater than your fear” 

 

Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi 

“Barang siapa bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 

untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut 29:6) 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

My parents (Bapak,Ibu) thankyou for giving me the world. Especially to my 
Mom (Ibu), you are the best mom for me.  

My brothers (Danang dan Doni) thankyou for your support 

My bestfriend, thankyou for staying in my life  

Mr.Z, thankyou for understanding me. Thankyou for being my support 
system. 
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