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8. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang beserta stafnya, yang telah 

memberikan izin untuk pengambilan data ataupun sumber peta demi 

penyelesaian tugas akhir ini. 

9. Bapak Camat Patumbak beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

10. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bindu Ginting dan 

Ibunda Rosmitha Br Tarigan yang telah mendidik, memberikan motivasi, 

serta materi yang berkecukupan dengan penuh kasih sayang dan doa yang 

tiada henti dipanjatkan demi masa depan sehingga dapat menyelesaikan 
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