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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 

 

Saya, (Andhito Titah Ramadhana, NIM. 040810090), menyatakan bahwa: 

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan 

bukan hasil karya orang lain yang mengatas namakan saya, serta bukan 

merupakan hasil peniruan dan penjiplakan (plagiarism) dari karya orang 

lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 

akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi 

lainnya. 

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila 

dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta 

sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan di Universitas 

Airlangga. 

 

Surabaya, 20 Maret 2015 

 

 

Andhito Titah Ramadhana 
      NIM. 041112118 
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penulis, melainkan banyak pihak dengan senang hati membantu penulis dalam 
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sedikitpun membalas besarnya kasih sayangmu. Engkaulah alasan terbesar 
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