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MOTTO 

 

 

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 

 

 

“Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of stupidity, later.” 

(Unknown) 
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Penyayang, sebab hanya karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Kedua orang tua tercintaku Mama Iin dan Papa Suhardi S.E,Akt. lewat doa kalian berdua 
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