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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, 

karena atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini 

dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan serta dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak baik langsung 

maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa 
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yang luar biasa selama proses perkuliahan hingga tahap penulisan skripsi ini 

dapat selesai dengan baik. 

7. Papaku J. Sirait dan sahabat sejatiku, Mama S. br. Simorangkir, untuk 

kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai karena telah menjadi Op.Pa’ 

dan Op.Mami yang hebat dalam mengasuh dan menjaga 2 jagoan kecil ku di 
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Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan 

karena penulis mempunyai keterbatasan bahan dan kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan penulisan ini dengan sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan 
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para pembaca. 

Penulis sangat berharap penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 
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