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Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun dengan judul :  
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yang berlaku (akan dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya). 
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MOTTO 

 

NIAT, USAHA, DOA 

 (Ferina Cantika W.R) 

 

(Q.S An-Najm : 200) 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 

diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 

  

 

“The greatest secret of success is there is no big secret, whoever you are, you 

will be successful if you Endeavor in earnest” 

 

 

(Q.S Al-Insyirah : 5-6) 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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bantuan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, rasa terima 

kasih yang sangat dalam penulis haturkan kepada: 

1. Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan, mulai dari 

awal penulis mengajukan skripsi hingga terselesaikannya penelitian skripsi 
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