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MOTTO 

 

Keyayakinan dan prasangka baik kepada Allah akan menghasilkan sesuatu yang 

luar biasa 

Kesabaran dan keikhlasan akan menolong segala pekerjaan 

Bersungguh – sungguhlah dan jangan bermalas-malasan jangan pula lengah, 

karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan 

Do the best and let Allah do the rest 
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dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga amal ibadah dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari 

Allah SWT. Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam 

pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan  

manfaat. 

 

Semarang, 14 Maret 2019 

 

      Penulis 

 


