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Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
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keseluruhan tulisan yang saya ambil, salin, atau tiru dari tulisan orang lain tanpa 

memberikan pengakuan pada penulis aslinya.  
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maka skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini batal. Bila kemudian 

terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau menitu tulisan orang lain 

seolah-olah hasil pemikiran saya, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan 

Universitas Islam Bandung batal saya terima.  
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MOTTO 

 

 

“Jangan raih mimpimu dengan takdir, raihlah 

   mimpimu dengan tanganmu sendiri.” – Uzumaki Naruto -  

 

 

“Jangan pernah meremehkan hal kecil, karena kita tersandung  

karena batu kecil bukan batu besar.” – Doc. Hudsson Hornet 

 

 

 

“Jika kamu sudah berazzam atau bertekad bulat,  

maka bertawakallah pada Allah..” - QS. Ali Imran ayat 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan untuk Ibu , Ibu, dan Ibu Serta orang orang yang menyayangiku 

dengan penuh cinta. 

Sebagai tanda trimakasihku yang terdalam. 
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