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MOTTO

Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya
dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu (Hadits Riwayat
Muslim)

Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya
kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena
mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran (Elbert
Hubbard)
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PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah sebagian dari rasa syukur yang tak pernah henti saya
ucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang
Engkau beri. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan
terimakasih untuk :
1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan cinta dan kasih sayang selama ini,
yang tidak pernah berhenti mendoakan, mengingatkan dan mengarahkan saya
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Ibu saya, terimakasih atas segala
perjuangan yang engkau berikan selama ini.
2. Untuk teman hidup saya, terimakasih sudah mendampingi saya selama ini,
terimakasih selalu sabar menghadapi saya, dan terimakasih sudah mau berjuang
bersama.
3. Semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah ikut
serta membantu, memberi semangat kepada saya.
4. Pengurus/staff PT. Bandung Eco Sinergi World yang sudah memberikan
informasi tentang eco racing, sehingga saya dapat menjalankan skripsi saya
dengan baik.
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Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang
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5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa
disebutkan semuanya.
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