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PEMERINTAH DAERAH” 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan 

hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk 

naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian 

dari Skripsi  ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber 

yang jelas.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila 

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO :  

 

“Sesungguhnya Allah Tidak akan merubah keadaan suatu 

kaum kecuali mereka berusaha mengubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri “  

(QS. Ar Ra’dad Ayat 11)  

 

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.  

Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu 

banyak hal yang sekarang tidak diketahui,dan Anda tak 

akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu - 

nungguu”  

(William Feather)  

 

“Kegigihan adalah kekuatan yang tidak terlihat yang bisa 

menyingkirkan rintangan-rintangan besar”  

(David Herbert Lawrence)  

 

 

                                                                           PERSEMBAHAN :  

Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang telah melahirkanku  

dan selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasehat,  

ketulusan dan doa yang tidak pernah putus  

serta menjadi guru sepanjang hidupku.  

Aku bersyukur jadi putrimu 
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