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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Dan  janganlah kamu merasa (lemah), dan jangan (pula) bersedih hati, Sebab kamu paling 

tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman” 

(QS. Ali Imran:139) 

 

“Berlayar jangan takut ombak ( bila mempunyai cita-cita, jangan pernah ragu dan takut untuk 

mewujudkan dan meraihnya)” 

(Alm. Ali Ayub) 

“Tekad, semangat dan kemauan jalanmu meraih cita-cita dan harapan” 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(QS.As-Syarh : 5) 
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Dengan hati yang tulus, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,  karena berkat 

rahmat, karunia dan pertolongan-Nya,  saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, 

pengikutnya, serta pertolongan beliau hingga ke akhir zaman. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya yang sempurna, 

namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, karya ini lahir dalam bentuk 

sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput 

dari jasa baik berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Dra. Wasitowati,MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 
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