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HALAMAN MOTTO 

 

 

“Allah dulu , Allah lagi , Allah terus.” 

(Anonim) 

 

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 

dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur”   

(Al-Maidah : 6) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Alam Nasyrah : 6) 

 

“Ilmu tanpa agama laksana orang buta, dan agama tanpa ilmu adalah hampa.” 

(Anonim) 

 

“Motivasi adalah sumber utama tindakan” 

(Anonim) 

 

“Beda antara sukses dan gagal tak lebih dari mencoba sekali lagi.” 

(Richard C.Miller) 

 

 “Kesuksesan semata-mata hanya masalah keberuntungan, oleh karenanya 

hadapilah segala kemungkinan kegagalan.” 

(Anonim) 

 

“Berlombalah dalam kebaikan, dan carilah karunia dan rizki Allah, janganlah 

kalian menjadi beban hidup orang lain.” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Man Jadda Wa Jadda” 
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3. Dosen pengajar dan dosen pembimbing Universitas Islam Sultan 
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baik. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan keselamatan 

Fiddunya Wal Akhirah. 

4. Sahabat dan teman-temanku yang tak bisa saya sebutkan satu per satu, 
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Teknik Informatika yang saling memberikan semangat dan dukungan 

selama masa perkuliahan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
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