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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, Fiqran Kaisar Ahmad, 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 manapun. 

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 penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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MOTTO 

 

“Sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang 

mengusahakannya 

 

(Liqo’ Al Bab Al Maftuh,) 

 

 

 

Hormatilah para pekerja, betapun sepele pekerjaan mereka  

(Robert J. Schuller) 

 

Orang yang memelihara pekerjaannya dengan baik, pekerjaanya juga memelihara 

orang itu dengan baik  

(George Chapman) 

 

Berkawan kepada siapa saja karena dari berkawan kamu memperoleh relasi 

beserta  ilmu dan  informasi  

(fqranzar) 
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