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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah
akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga.” (H.R Muslim)

“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang

dikehendaki)-Nya.” (QS. Ath-Thalaq: 3)

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa

yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.
Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan

mendapatkan pahala yang agung”. (QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

 Allah SWT

 Orang Tuaku tercinta

 Kakakku tersayang

 Seluruh keluarga besar tercinta

 Sahabat-sahabatku yang tersayang

 Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula
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