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HALAMAN MOTTO 

 

“You Are Going To  

Want To Give Up. 

DON’T.” 

-Unknown
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibuk 

selaku support system utama yang menginginkan saya 

untuk menyelesaikan studi se-segera mungkin.  

Mereka adalah alasan sulitnya terucap kata “menyerah” 

karena selalu membuat saya ingin membuktikan jika saya 

juga bekerja keras untuk meraih apa yang saya inginkan.
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Surabaya, 30 Desember 2019 
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Kinanthi Larasati Prabowo Putri 
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