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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Yulianto Danu Prakoso dengan 

penuh kejujuran dan tanggungjawab 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 atau 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 pernyataan ini,  maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

 

 

 

 Semarang, ...... 2018 

 

 

Dwi Yulianto Danu Prakoso 
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MOTTO 

 

“Demi waktu, Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang 

yang beriman dan beramal shaleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan 

kesabaran.”  

(QS. Al ’Ashr 103:1-3) 

 

“It’s fine to celebrate success but it is more important to had the lessons of 

failure” 

(Bill Gates) 

 

Bila anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengandalikan pikiran, 

melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan anda. 

(Andrew Carnegie) 

 

Tugas dan pendidikan bertujuan agar seseorang tidak beranggapan keliru bahwa 

kebaikan adalah loyo dan kesejahteraan adalah giat. 

(Maria Montessori) 
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