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PERNYATAAN 

 

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk rnemperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari 

terbukti bahwa pemyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima 

hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku".  
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 Penulis berharap tesis ini dapat dikembangkan lagi sebagai dasar oleh para 
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