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MOTTO  

  

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan padanya jalan menuju ke surga”  

(H.R. Muslim)  

“ Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tahu”  

(Aristotle Onassis)  

“Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 

persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan”  

(General Colin Powell)  

“Berusaha berdoa dan ikhtiar pasti Allah beri jalan”  

(Penulis)  

“Berbuat baiklah seakan esok kau akan mati”  

(Penulis)  
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(Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang)  

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, akan saya persembahkan 

karya saya ini untuk orang-orang yang saya sayangi:  

 Bapak ibu saya  tercinta ( Bapak Widodo dan Ibu 

Sriyatun ningsih), sebagai motivator terbesar dalam 

hidupku. Do’a ikhlas  dan kasih sayang tulus kalian lah 

yang membuat saya dipermudah dalam study, dan 

segala hal yang diridhai Allah. Atas semua 

pengorbanan dan kesabaran yang telah engkau beri, 

mengantarkanku dalam menuntut ilmu hingga kini. 

Terimakasih atas semua cinta dan kasih sayang yang 

bapak dan ibu berikan.  

 Kakak-kakakku tersayang ( Agus Wibowo dan Diah 

Widiyatun ) yang selalu memberikan doa dan 

dukungan untuk terus berusaha.  

 Sahabatku Dikna KisnitaSari, Selgi Prahapsari, 

Faidatul Kumala, Dwi Sulestari, Erlina Nur Atifah, 

Dwi Putri Rahmayani dan Ivo Istuvia yang selama ini 

selalu membantu, memberikan dukungan, menemaniku 

dan yang selalu ada dalam susah maupun senang.  

 Bapak Ibu dosen yang terhormat yang telah 

membimbing dalam penyusunan skripsi maupun dalam 

kegiatan perkuliahan.  

 Almamaterku “Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang”  
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menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Sarjana dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa 

peneliti curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rosulullah SAW beserta 

keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dan 

telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap ke kehidupan yang 

terang-benderang.  
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