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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Reneta Utami Putri dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau 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 pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang,  Maret 2019

Reneta Utami Putri
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“.... Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat

petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya disisi

Tuhanmu, dan lebih baik kesudahnnya.”

[Arti QS. Maryam ayat 76]

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, dan dia beriman, maka usahanya tidak

akan diingkari (disia-siakan), dan sungguh Kamilah yang mencatat untuknya”

[Art QS. Al-Anbiya’ 94]

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
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today are laying the foundation for tommorow’s wild success”

[Lyndseyryn]
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