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MOTTO 

 

Cateten ing ati yen kowe diwenehi lan cateten ing lemah yen kowe weweh 

(ingatlah selalu jika kamu diberi atau dibantu seseorang tetapi sebaliknya segera 

lupakan jika kamu membantu seseorang). (Rama Sudiyatmana) 
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Skripsi ini Kupersembahkan Kepada: 

Almamater UNISSULA Semarang 

Kedua orang tua saya tercinta 
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