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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan curahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga skripsi
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Hajar, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Drs. Motlan,
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penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik,
Bapak Abil Mansyur, S.Si, M.Si., Ibu Dr. Ani Minarni, M.Si., dan Bapak
Mulyono, S.Si,M.Si., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran
dan masukan selama penulisan skripsi ini, Seluruh dosen dan pegawai di
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Medan, Bapak Agustinus Panjaitan selaku Kepala Subprogram dan penanggung
jawab dalam penelitian penulis di Dinas Perhubungan Tingkat I Propinsi
Sumatera Utara.
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dan Ibunda Wastuti untuk semua kasih sayang, doa, motivasi, dan jerih payah.
Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Serta Kakak, Abang dan Adikyang
tersayang yang selalu menjadi Kekuatan, Penyemangat, Penghibur dan
Penghilang rasa lelahku. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih
kepada kak Novia Sisca selaku kakak stambuk penulis yang telah banyak
meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian di
Dinas Perhubungan tersebut.
Dalam penulisan skripsi ini penulis juga banyak mendapat dukungan dari
teman-teman seperjuangan ( Wulandari Ramadhani, Rikky Ardiansyah, Diah
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