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Esa, atas segala rahmat dan hidayahNya yang memberikan kesehatan dan 
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Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada orang tua, terutama Ayahanda 
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mencucurkan segala keringat dan tidak pernah lelah selalu memanjatkan do’a 

demi selesainya studi penulis. Terima kasih Kepada sahabat dan teman-temanku 

Salim Effendi, Suhendry Panjaitan, Asqorina siregar, Wahyuni Maysaroh, dan 
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pembelajaran SPSS juga slalu menyemangati penulis jangan menyerah tetap 

semangat, dan  juga buat teman – teman sekelas di kimia  Eks’ 08. serta semua 
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