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SANWACANA
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Penulis,

Hariansyah



Sebuah Karya kecilku....

Dengan segenap hati kupersembahkan tugas akhir ini kepada:

Allah SWT,
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.

Kedua Kakak dan seorang adikku atas segalanya, kasih sayang dan
doa.

Guru-guruku sebagai tanda hormatku,
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

Serta tak lupa kupersembahkan kepada Almamaterku tercinta,
semoga kelak berguna dikemudian hari.



MOTTO

Bukan Menjadi sarjana melainkan disiplin dirilah yang
merupaka akhir dari pendidikan ini (Elliot).

Life is choice.

Hidup berakal dan mati beriman.

Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya
menyinari dunia

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S. Alam Nasyrah ayat 5)


