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 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas segala kasih dan pernyertaanNya yang memberikan kesehatan dan hikmat 

kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesaikan dengan baik sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. Skripsi berjudul “Perkembangan PT. Bakrie 

Sumatera Plantations,Tbk. Kisaran di Kabupaten Asahan 1986-2012”, disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan. 

Teristimewa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Bapak yang sangat saya kasihi S. Marpaung atas kasih dan 

pengorbanannya selama ini sehingaga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya 

dan  Mamiku T. Sibarani,STh yang telah banyak mencucurkan keringat, air mata, 

dan tidak pernah lelah mendoakan demi selesainya pendidikan saya. Pada 

kesempatan ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada saya, 

(Chamvion Iwan Rito Marpaung, Nurmala Rina Damayanti Marpaung, 

Jekson Pardomuan Marpaung).  

2. Dra. Lukitaningsih,M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi saya, yang 

selalu memberikan masukan demi kelancaran penulisan skripsi ini.  Dra. 

Flores Tanjung,MA sebabagai dosen pembimbing akademik dan sebagai 

penguji utama. Drs. Yushar Tanjung,M.Si dan Dra. Hafnita SD Lubis,M.Si 

sebagai dosen penguji saya. 

3. Kepada Bapak dekan fakultas Ilmu sosial Bapak Drs. Restu,M.Si dan 

pembantu dekan I Ibu Dra. Nurmala Berutu serta semua staf Fakultas Ilmu 



Sosial untuk segala kemudahan yang telah di berikan kepada penulis 

dalam hal pemberkasan. 

4. Kepada PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk Kisaran yang telah 

mengijinkan saya melakukan penelitian di perusahaan tersebut. 

5. Teman-temanku tersayang Sri Defi Purba, Posma Yuneva Manurung, 

Yuliarza Simanungalit, Donal L.G, Edella P. Saragih yang selalu ada 

disamping ku. Trimakasih buat semua dukungannya dan bantuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Pacarku yang kukasihi Roy Lamhot Situmeang, yang selalu ada membantu 

saya dalam penulisan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan saya, pingkan (afriani), insani, prima, betty, 

rika, ris, dan seluruh teman-teman yang ada dikelas C-reguler yang sudah 

menghabiskan waktu untuk berada dikelas yang sama selama empat tahun. 

8. Teman satu kost saya, Krez, K’Ester dan Defi yang selalu bersama-sama 

dengan saya. 

9. Teman-teman PPL di SMP RK Serdang Murni Lubuk Pakam yang telah 

menjadi teman berbagi bersama saya tiga bulan. (Helda, Lina, Jessy, 

Mitha, K’Rut, Satria, Prapto, B’Haulian). 

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

dapat memenuhi fungsi yang semestinya. 
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