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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 

ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang 

yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu: 

Bapak dan Ibu Tercinta 

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu 

atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah kau tumpahkan demi 

selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta 

dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak ketiganya selama ini. Semoga 

dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi 

orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan 

selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga. 

Penulis ingin membuktikan bahwa suatu saat nanti, Vikram Najib Al Agil bisa 

menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bapak 

dan Ibu selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Saudara Tersayang 

Untuk kedua abangku, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat dan 

mendorong kesuksesan bagi saya sendiri untuk selalu membuktikan 

keberhasilanku disini. Gelar S1 yang kuraih ini semoga dapat menjadi 

kebanggaan untuk kalian. Untuk adiku, semoga keberhasilanku dalam menempuh 

pendidikan S1 ini bisa menjadi contoh yang baik bagimu. Segala keburukan 

tolong jangan dicontoh. Kalian semua selalu menjadi motivasi berharga bagiku. 

Semoga kalian juga selalu dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan 

dan agama oleh Allah SWT. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.” 

 

“Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tempat menanam 

benih dan memetakan cita cita” 

--Monkey D. Luffy (Anime One Piece)— 

 

“Makanlah jika kau lapar” 

--Monkey D. Luffy (Anime One Piece)— 

 

“Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak yang 

menerpa menghadang” 

--Roronoa Zoro (Anime One Piece) – 

 

“Kapan manusia mati? 

Saat jantungnya tertembus peluru? Bukan. Tak bisa sembuh dari sakit? Bukan. 

Saat makan Jamur Beracun? Juga bukan 

Manusia mati saat Ia dilupakan 

Saat aku mati, impianku akan tetap hidup, dan hati negeri yang sakit ini pun akan 

sembuh” 

-- dr. Hiluluk (Anime One Piece) – 

 


