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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

 

Saya Vidicantika Putri Dwijunia Sakti NIM 152021192 

dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah sabar dan 

sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-Baqarah: 153) 

 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” 

(QS. Al-Ankabut: 6) 

 

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya 

dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia 

menentramkan amarah ombak dan gelombang itu” (Marcus 

Aurelius) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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