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PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Fajar Adi Prakoso dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun 

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

Semarang,     Januari 2018 

Yang menyatakan 

 

 

 

Fajar Adi Prakoso 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (QS. Ibrahim ayat 7) 

 

Ya Tuhanku, anugrahilah aku kemampuan untuk mesyukuri nikmat 

yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang 

tuaku (QS. Al An’am ayat 19) 

 

Rasulullah SAW pernah bersabda, “Lihatlah orang yang dibawahmu, 

jangan lihat orang yang di atasmu. Dengan begitu maka kamu tidak 

menganggap kecil terhadap nikmat Allah SWT yang kau terima”. 

(HR. Bukhari dan Muslim) 
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Bapak, Ibu, Kedua kakak dan kedua adikku yang senantiasa memberikan do’a, 
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Dosen wali sekaligus sebagai dosen pembimbingku Bapak Abdurrohim serta 
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waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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