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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

Segala sesuatu yang kita lakukan, kita petik hasilnya dimasa yang akan 

datang. Yakinkan diri bahwa segala pengorbanan, emosi dan tangisan 

serta rasa sakit akan terbayar tepat pada waktunya. Dan bila pada saat 

itu tiba ingatlah semua yang telah kita lalui hanyalah sepenggal kisah 

yang tak perlu kita sesali. Kisah terendah, terpait akan jadi pelajaran 

untuk kita melangkah menggapai segenap cita dan impian. Sebab, pada 

dasarnya, sukses itu adalah inspirasi yang beraksi “BE YOUR SELF TO 

BE THE BETSYOU CAN BE” 

 

Dan dibumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yakin dalam sendiri, 

mengapa kamu tidak memperhatikannya (AL-QUR’AN,51:20±21) 

 

     Skripsi ini ditujukan untuk 

 kedua orang tuaku, semua saudaraku yang sangat aku sayangi  

yang selama ini selalu memberikan kasih sayangnya 

Edi yang selalu mendukungku dan mendoakanku 

Sahabat-sahabat terbaikku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu yang selalu 

ada disampingku. 
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