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Sebuah Karya kecilku....

Dengan segenap hati kupersembahkan tugas akhir ini kepada:

Tuhan Yesus Kristus,
Atas kehendak-Nya semua ini ada

Atas rahmat-Nya semua ini aku dapatkan
Atas kekuatan dari-Nya aku bisa bertahan.

Orang tuaku sebagai tanda baktiku, terima kasih atas segalanya,
doa, kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasannya.

Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta
pengorbanan dan kasih sayang

yang tidak pernah berakhir.
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dan doa.
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terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

Kepada Almamaterku tercinta,
semoga kelak berguna dikemudian hari.

Seorang motivator dan pemberi semangat saat pengerjaan skripsi ini



MOTTO

”Even in the dark ness there is always a hope of light.
Do your best and God will do the rest”

” Don’t predict the future but create the future”

” Sebab Aku ini mengetahui rancangan- rancangan apa yang
ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,

yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan

(Yeremia 29 :11) ”
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