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 Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta karunia yang telah 

dilimpahkannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan judul “ Peranan Pelabuhan Teluk Nibung di Tanjung Balai 

sebagai Pusat Perdagangan Pada Masa Orde Baru”. Penyusunan skripsi ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana 

Kependidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Medan. 

 Penulis telah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran, tetapi karena 

kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang masih sangat terbatas maka 

dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna 

baik dari isi, susunan maupun tata bahasanya. Walaupun demikian harapan 

penulis agar kiranya hasil studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang membacanya. Untuk itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif. 

 Dengan selesainya skripsi ini maka penulis menyampaikan terimakasih 

sebesar – besarnya kepada : 

 Bapak Prof. Dr. Ibnu Hadjar M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan, 

beserta jajarannya. 

 Bapak Drs. Restu MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan, beserta jajarannya. 



 Ibu Dra. Lukitaningsih M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak 

memberikan bimbingan selama dalam perkuliahan 

 Ibu Dra. Hafnita SD Lubis M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah 

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah banyak memberikan 

pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

 Bapak dan Ibu Dosen Penguji (Bapak Drs.Yushar Tanjung M.Si dan Ibu Dra. 

Syamsidar Tanjung M.Pd) selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

arahan dan ilmunya kepada penulis untuk perbaikan-perbaikan selama dalam 

penyusunan skripsi. 

 Kepada yang teristimewa bagi penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta, 

Amansyah Damanik dan Rosiah Damanik yang telah banyak memberikan 

semangat dan dukungan serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Dan juga kepada adik-adik penulis (Diana dan Pita) serta Bou 

Mariani Tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah banyak 

memberikan dorongan kepada penulis. 

 Bapak Bapak Ali Imron selaku Kepala Tata Usaha Kantor Administrator 

Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan yang telah membantu dalam 

memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi. 

 Bapak Kepala Kantor Camat atas kesiapannya dalam membantu peneliti 

dalam mengurus masalah administrasi. 



 Para informan baik para tetua masyarakat, tukang becak, pedagang serta para 

nelayan dan buruh pelabuhan  yang telah memberikan inforrmasi kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, dengan informasi yang 

diberikan sangat membantu penulis. 

 Bapak Suwardi Sijambak, Kakek Jamaluddin Dan Atok Sya’ban yang telah 

bekerjasama dalam memberikan infonya mengenai keadaan pelabuhan Teluk 

Nibung di Tanjung Balai Asahan pada masa orde baru. 

 Kepada kak Putri, kak Yusmaliza, bang Hanif, bang Amat, kak Yanti selaku 

kakak dan abang stambuk yang telah memberikan dorongan dan doa kepada 

penulis. 

 Buat sahabat-sahabatku tercinta (my best friend), Sitoh, Sani, Kiki dan Rika 

yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam melakukan 

penelitian dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama kuliah 

dan menyusun skripsi. 

 Buat teman-teman penulis, Isma tanjung, Edella, Devi, Neva, Listra, Siti 

(anak FBS), Ririn, Nirmawana, Sandi, Nina dan teman-teman yang lain yang 

telah  memberikan dorongan dan semangat serta doa untuk selama 

perkuliahan. 

 Buat teman-teman penulis yang ada di kost “ Muamalah”, soybatul (dedek), 

dera, irna, rika, selaku teman-teman seperjuangan stambuk 2008, Irma, Wita 

dan adik-adik kost, Reni, Dwi, Ningsih, Fina, Rani, Wulan, Dana, Nia, 

Winda, Icha, Sari, Intan, Weni, Ayu, Bibi dan Icut dan adik-adik yang sedang 

mengikuti SNMPTN (Nola, Ika, Wawan, Malim, dan Bima) yang telah 



memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan 

skripsi serta menemani hari-hari penulis baik dalam suka maupun duka. 

 Buat Ibu Mariati, Ibu Marni, Bapak Saut Simbolon, Bapak Silaen, Bapak 

Silitonga,  yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

kegiatan PPL baik disekolah maupun dimasyarakat sekaligus memberikan 

semangat dan motivasi agar dapat cepat menyelesaikan studi penulis. 

 Kepada teman-teman PPL, Juwita, Risna, Nina, Herdi, Passion, Jefri, Bospen, 

Hendra, Marissa, Widia, Meri, Elias, Eva, Wana, Anggi, Erna, Abed, dan 

Rahma yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis 

selama PPL dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi, 

semangat semua.. 

 Buat teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pendidikan Sejarah stambuk 

2008 Reguler dan Ekstensi. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang 

yang telah membantu penulis dan mudah-mudahan kita selalu dalam 

Lindungan Allah SWT. 
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