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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO : 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”. 

(Qs. Al-Insyirah, 6-7) 

“Berbuatlah jujur pada diri sendiri jika ingin berbuat jujur pada orang lain”. 

(Zahro Marosi) 

PERSEMBAHAN : 

 Sujud syukur kupersembahkan kepada Tuhan yang Maha Agung nan Maha 

Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu kau jadikan aku 

manusia yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani 

kehidupan. Semoga ini menjadi satu langkah awal meraih cita-citaku. 

 Kedua orang tuaku Bapak Samhadi dan Ibu Sutiri yang tercinta yang telah 

tulus membesarkan dengan ikhlas penuh kasih sayang, pengorbanan, serta 

senantiasa memberikan dukungan serta do’a, semangat untuk mendampingiku 

disetiap langkah saya  menuju cita-cita. 

 Pembimbing Skripsi Bapak H. Sri Hartono SE, M.Si yang selalu memberikan 

bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat berguna bagi saya. 

 Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman seperjuanganku yang telah ikhlas 

membantu, mendampingi, mendukung, dan berjuang bersama serta 

mendoakanku. 

 Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa 

mendukung, memotivasi, mendoakan serta membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan kebaikan kalian 

dibalas oleh Allah SWT. 
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