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yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan setiap saat kepada penulis, 

begitu juga kepada abang ( Agus Purba, Bernad Purba) dan Adik-adik penulis 
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selalu menjadi semangat bagipenulis dan seluruh Keluarga Besar Op.Agus Purba 

yang tidak bisa penulis sebut satu per satu, terima kasih untuk doa dan 

dukungannya selama ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Jeperdin Simanjuntak dan 

sahabat-sahabat penulis yang memotivasi selama ini (Uly C Sitompul, Tini 

Rosalia Gultom, Meyta R Ginting, Sartika Siregar, Susi Yanti Sinaga, Elen 

Elisabeth Panggabean, Siti N butar-butar,Enjelia Siregar, serta abang Jannes 

Lumban toruan dan Alfonsus Sitindaon) yang selama ini selalu menyemangati 

penulis dan selalu bersama melewati suka duka selama 4 tahunini.Tidak lupa  juga 

kepada anak-anak kimia ND 2010, terkhusus buat Yeni yosevine Sirait, Dwika 

Raja Purba, Jetro Simbolon yang selama penelitian skripsi ini banyak membantu 

dan memberikan solusi terbaik buat penulis. Serta buat kakak pengajar di study 

Aplus (Kak Marlina Siregar, Kak Ernita Sihotang, Kak Linda, kak kiki, kak elsa, 

kak renta) juga teman seperjuangan (Koko joni, elisa, desi) yang selama 

penyusunan skripsi ini ikut membantu dengan pengertian yang luar biasa. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, 
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membangun dari pembaca demi semppurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini bisa 

bermanfaat dalam memperkaya khasanah dan ilmu pengetahuan 
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