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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

MOTTO 
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kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 “Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan 
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sahabatku  yang sudah memberikan sumbangan moril maupun material. 

 Adik-adikku tersayang, Halmin, Emi Lia dan Alim serta seluruh keluarga yang selalu 
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