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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Faith is trusting Allah even when you don’t even understand his plan” 

 

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan 

diri mereka sendiri “ 

(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 

 

1. “Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka 

Allah memudahkan baginya kejalan menuju surga” (Al-Hadits) 

2. “Di tinggikan Allah mereka yang beriman di antara kamu dan mereka 

yang diberikan ilmu, dengan beberapa tingkat” (QS. Al-Mujadalah : 11) 

3. “Kesuksesan adalah hasil dari perjuangan yang penuh dengan haling 

rintang berat dan dahsyat” 
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gemi dan mas ayik,mas tris yang selalu memberikan semangat 

 

 Keluarga besarku tersayang yang selalu mendoakan yang terbaik 

 

 Deni Hermawan yang selalu memberikan semangat dan selalu menemaniku 

dari awal sampai akhir. 

 

 Sahabat – sahabatku tersayang yang selalu memberikan semangat dan 

menemani dalam penyusunan skripsi ini 
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