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2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali
yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam
daftar pustaka.
3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia derajad kesarjanaan saya dicabut.
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