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PERSEMBAHAN DAN MOTTO  

MOTTO  

 

“ Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya 

tetapi jika tak serius, maka kau hanya akan menemukan sebuah alasan” 

 

 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada keluarga saya terutama kepada kedua 

orang tua saya, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.  
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