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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Andri Firdiana Yusuf 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. 

 Semarang, 27 Januari 2020 

 Yang menyatakan 

  

 Andri Firdiana Yusuf 

 NIP. 30701401410 
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MOTTO 

 

”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling 

menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi 

kesabaran”  

(QS. Al ‘Ashr : 1-3) 

 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik pada diri kalian 

sendiri” 

(Q.S Al-Isra: 7) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 

 

"Janganlah kamu menjadi orang yang 'ikut-ikutan' dengan mengatakan 'Kalau 

orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka 

berbuat zhalim (berbuat dosa) kami pun akan berbuat zhalim (berbuat dosa)'. 

Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, 'Kalau orang lain berbuat kebaikan 

kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak 

akan melakukannya'." 

(HR. Tirmidzi) 
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