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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Nadia Kumala Khairunnisa 

dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu 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. 
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MOTTO 

 

“Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan 

(yang hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup” 

(HR. Bukhari) 

 

“Develop an ‘Attitude of Gratitude’. Say thank you to everyone you meet for 

everything they do for you” 

(Brian Tracy) 

 

“Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day” 

(Jim Rohn) 

 

“Happiness is the richest thing we will ever own” 

(Donald Duck) 
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Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak 

guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang 

industri. 
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