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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berdo`alah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), pastilah aku Kabulkan untukmu” 

(QS. Al Mukmin: 60) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah: 5) 

“Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan disaat tiada orang yang melihatmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tetaplah berdoadan berusaha, yakinlah akan ada kebahagian yang Allah berikan” 

“Setiap kesulitan akan adakemudahan, tetaplah berbuat baik selama yang kita kerjakan tidak 

menyinggung orang lain”

Alhamdulillah, satu persatu langkah sudah selesai

Satu cita telah ku gapai

Namun,,itu bukan akhir dari perjuangan untuk masa depan

Melainkan awal dari satu perjuangan.

Dengan doa Ayah dan ibu tercinta yang selalu mendo’akananaknya, dengan do’a mereka aku 

bisa bersemangat untuk meraih masa depan yang indah. Kasih sayang mu dan pengorbanan 

mu yang membuat kumenjadi kuat dan semangat, hinggaa ku selalu bersabar melalui ujian 

dalam hidup ini. Aku tau dengan semangat beliau berdua bekerja mencari nafkah dari pagi 

hingga petang, dan dengan hasil ini aku persembahkan untuk menghapus keringat lelah beliau 

berdua. Ayah ibu inilah anak mu yang kecil dulu telah mengubah senyum kesedihan dengan 

senyum bahagia terharu meskipun perjuangan ku masih disini,, I LOVE YOU Ayah Ibu

Kini cita-cita dan harapan telah kuraih untuk kebahagiaan ayah dan ibu. Ku raih masa 

depan dengan do`a dan restu dari kedua orang tuaku.  

Semua ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga yang disayang yang selalu 

memberikan doa, dukungan,motivasi dan semangat untuk adiknya agar tetap 

semangat untuk melewati masa perkuliahan.



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji beserta syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT atau berkat dan rahmat yang sangat berlimpah dari-Nya 
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Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus II Payakumbuh. Penulis 

menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak 

mendapatkan tenaga, materi, informasi dan waktu dorongan semangat yang tidak 

terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :
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penyelesaan skripsi ini;
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