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MOTTO

Untuk menuju tempat yang “tepat” tidak selalu dapat berjalan mulus di tempat
yang “tepat”. Lalu, sudah berapa senja berlalu hingga mencapai titik ini?
Berjuanglah, karena orang yang berhasil adalah orang gagal yang tetap berjuang.
(Penulis)
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skripsi ini. Penulis persembahkan karya terbaik penulis selama ini kepada Orang
Tua penulis. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan
yang tak terhingga dari dulu hingga detik ini. Dari penulis masih dibangku Sekolah
Dasar (SD), memasuki tahapan baru yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP),
dilanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga penulis dapat menyelesaikan
kuliah di Purwokerto dengan semua pencapaian penulis yang berharap dapat
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