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PERNYATAAN
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1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
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2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau
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MOTTO

“Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan menjadi temannya setan
dan setan itu kufur kepada Tuhannya”
(Q.S Al-Isra: 27)
”Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk
kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”
(Surah Al-'Asr : 1-3)
“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena
itu jauh lebih baik bagimu”
(Hadist Riwayat Bukhari)
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