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DEKLARASI 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau 

diterbitkan, dan 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi. 
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Penulis, 
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MOTTO 

 العالم كبير و إن كان حدثا و الجاهل صغير و إن كان شيخا

“Orang berilmu dianggap besar meskipun ia muda, sedangkan orang 

bodoh dianggap kecil meskipun ia tua” 
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