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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dinamika
Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu
Kabupaten Sukabumi (Kajian Historis 1990-2016)” ini beserta seluruh
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan
ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila dikemudian hari
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak
lain terhadap keaslian karya saya ini.
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Yang membuat pernyataan
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Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan
bagi mereka yang sering berusaha.

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah
(B.J Habibie)

Hidup itu seperti naik sepeda agar tetap seimbang, kau harus terus
bergerak
( Albert Einstein).

Jagan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang
yang tidak pernah melangkah
(Buya Hamka)
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