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MOTTO

Tetaplah bergerak maju meski lambat
Karena dalam keadaan tetap bergerak,
Anda menciptakan kemajuan.
Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan
Dari pada tidak bergerak sama sekali.
Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi
masalah, tantangan dan hambatan secara mandiri.
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PERSEMBAHAN

Atas segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkat doa dari
orang-orang tercinta, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat
waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya mempersembahkan
skripsi ini untuk bapak, ibu dan adik yang telah memberikan dukungan serta doa
yang tiada henti untuk kesuksesan saya karena tiada kata seindah doa dan
tiada doa yang tulus selain doa dari kedua orangtua. Mungkin rasa terimakasih
tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan, untuk itu saya
persembahkan sebagai rasa bakti, cinta serta kasih sayangku kepada bapak
ibukku.
Untuk kalian teman, sahabat dan orang tersayang karena tanpa semangat,
dukungan dan bantuan dari kalian semua saya tidak akan mungkin dapat
menyelesaikan dengan baik. Terimakasih untuk semua usaha kalian yang selalu
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lalui

bersama.
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terlupakan.Terimakasih untuk kalian semua, saya persembahkan skripsi ini
untuk kalian orang-orang yang aku sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat
bermanfaat.
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