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MOTTO
“Stay Hungry, Stay Foolish” – Steve Jobs
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kritik dan petunjuk serta selalu berusaha meluangkan waktunya untuk
menemani dan membimbing penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT
dengan rahmat dan kasihnya yang membalas semuanya.
4. Teruntuk kakak dan adikku tersayang, penulis haturkan rasa terima kasih
atas segala doa, dukungan serta canda tawanya yang selalu membuat
semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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