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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Muhammad Rifqy dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Sepanjang pengetahuan saya, dalam 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, Mei 2018

Muhammad Rifqy
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MOTTO

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain dan

timbanglah dengan timbangan yang benar”

(Q.S.Asy-Syu’araa’ : 181-182)

“Sesungguhnya manusia itu sudah ditakdirkan setiap jalan hidupnya, namun

semua itu tergantung dari manusia itu sendiri untuk menjalaninya, semua

tergantung dari akal pikiran dan hati manusia itu sendiri.

Jika manusia selalu berikhtiar dan berdo’a di jalan-NYA, maka dia akan memetik

dari hasil setiap ikhtiar dan doa’a yang dilakukannya, sesungguhnya DIA maha

mengetahui segala urusan”

(HR. Bukhori)

“Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya

hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku”

(Tulus)
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