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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Emira Firdaus Rona, 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.

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 pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.
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Emira Firdaus Rona
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MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan

itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

(Q.S. Al-Isra’: 27)

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh,

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”

(Q.S. Al-A’raf: 31)

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas, dan jangan pula lengah. Karena

penyesalan hanya bagi orang yang malas”

(Mahfudzot)

“Jangan pernah mengharap balasan dari pekerjaan yang kamu laksanakan”

(KH. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, M.A)
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