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MOTTO 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan
dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan

Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu. (Q.S. Ali Imran: 26)

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang orang yang telah
Engkau anugrahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang

dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
(Q.S. Al Fatihah: 6 7)

Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak
ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh
Allah maka tidak ada seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya

sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Q.S. Faathir: 2)
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Karya terbaikku ini kupersembahkan untuk : 

Allah SWT, Dzat yang senatiasa kusembah dan kuagungkan sepanjang hayatku. 

Junjunganku Rasulullah Muhammad SAW, perjuangannya menjadikan kehidupan ini 

indah.

Ayah dan Ibuku, karya ini tak akan pernah sebanding dengan satu tetes peluhmu juga 

tak akan bisa membalas satu tetes keringat lelahmu, ini  hanyalah sedikit wujud 

baktiku saat ini. 

Adikku, Egi, Adhing dan Vega yang turut menghiasi indahnya hariku dengan segala 

keceriaan yang kalian berikan disaat aku mulai merasa jenuh dengan semua yang ada 

disini.

Seseorang yang kelak menjadi bintang yang senantiasa membagi sinarnya denganku. 

Keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungannya padaku. 

Sahabat-sahabat terbaikku, Maya, mbak Ika, Diaz, Desy, Chusnul, mbak Senja, 
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Almamaterku.

Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini 
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Kan mampu diriku dapat berdiri tegak 

Terima kasih cinta...
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