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MOTTO

Hidup adalah Pilihan

Memilih berdiam untuk di tempat atau memilih melangkah untuk menuju

Perubahan

Perubahan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa,

karena sesuangguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan

sendirinya tanpa berusaha
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PERSEMBAHAN

Teruntuk papa dan mama yang telah merawat dan
membesarkan ku,

Dari mereka ku mengenal dunia, arti kehidupan dan cinta yang tak pernah
sirna.

Mereka tak kenal lelah membanting tulang, bermandikan keringat di terik

matahari hanya untuk melihat anak-anaknya tersenyum. Dari kalianlah

kupahami agar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, semua kata-kata

nasehatmu akan ku kenang selalu, ku terapkan dalam kehidupanku.

Teruntuk semua saudara tercinta yang selalu memberi dukungan

kakak yang selalu menyemangati ku, yang selalu memberi masukan

yang selalu membuat ku bersemangat dalam menyelesaikan studi ini,

dan dukungan baik materi maupun moral

Teruntuk yang terkasih dan sahabat-sahabatku yang selalu memberi

dukungan semagat untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi.
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