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MOTTO 

 

1. Selalu hormati dan sayangi Ayahanda dan Ibunda.  

2. Sukses memang sesuatu yang manis, akan terasa lebih manis bila dicapai 

dengan perjuangan yang berat dalam waktu yang agak lama dan 

mengalami kegagalan terlebih dulu. 

3. Cinta adalah karunia indah dari Sang Maha Esa jagalah kesucian, 

kesetiaan, dan kehormatannya.  

4. Jadilah pelaut yang Islami bukan seperti pelaut yang kebanyakan dan 

seperti kata orang. Jadilah dirimu sendiri. 

5. Pergunakan masa mudamu untuk hal-hal yang berguna agar di hari tua 

tidak berangan-angan ”Andai masa muda bisa kembali walau sehari”. 

6. Gagal dalam perjuangan belum tentu berarti kemunduran..!! Jika kamu 

tidak mencapai tujuanmu melalui satu jalan berusahalah mencapai dengan 

jalan lain! 

7. Jangan hanya menilai orang dari tampilan luar saja tetapi lihat apa yang 

orang itu bisa lakukan yang mungkin bisa lebih dari apa yang kamu 

lakukan. 

8. ”INGATLAH”!! Bahwa yang hari ini anda tak mau mengerjakanya, 

besokpun belum tentu anda mau mengerjakanya! Hari bekerja untuk si 

pemalas adalah esok, hari liburnya adalah hari ini. 
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Selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit mendapat kesulitan yang 

diakibatkan keterbatasan pengetahuan penulis, namun berkat dukungan dan 
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