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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Maha suci Engkau Ya Allah, tiada ilmu bagiku kecuali sebatas 

yang engkau tujukan padaku. Sesungguhnya Engkau Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana  

(QS. Al-Baqoroh : 32) 

 Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa 

didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa 

mengetahui keburukan yang kemudian kita dapat 
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LOYALITAS NASABAH PADA BPR ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG. 
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