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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 

kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ 

Sejarah Kuliner Bangsa Belanda, Cina, India di kota Medan “. 

 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada jurusan pendidikan sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial. 

 Penulis menyadari banyak kendala dan tantangan dalam penulisan skripsi ini tetapi 

atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

 Bapak Prof. Drs. Ibnu Hajar Damanik, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Medan  

 Bapak Drs.H.Restu, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 Ibu Dra. Lukitaningsih ,M.Hum Selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

 Bapak Pristi Suhendro ,S Hum ,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan sehingga penulis skripsi ini dapat selesai. 

 Bapak Dr.Phil.ichwan Azhari, M.Si., Bapak Drs. Ponirin, M.Si. dan Bapak Drs.Yushar 

Tanjung,M.Si. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada  penulis 

sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.  

 Bapak/ibu dan staf pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial yang membantu penulis 

selama perkuliahan. 

 Ayahanda ,Ibunda dan ,Adik tercinta serta seluruh keluarga yang telah memberikan 

dorongan dan bimbingan semenjak mulai dari perkuliahan sampai dalam penulisan 

skripsi ini.  

 Buat Bapak, uwak, serta keluarga besar mama saya  tercinta serta , adikku Rizal jamal 

daulay ningsih ariyani daulay dewi ayu alvionita khoirul azmi daulay meriyatul akmal 
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daulay pauziah rahmah daulay dan lily novianty yang telah banyak memberikan 

bantuan dan dorongan kepada penulis. 

 Buat Seseorang yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya dalam  penulisan 

skripsi ini. 

 Buat Teman-teman PPL 2011 di SMP N 5 Stabat 

 Seluruh teman mahasiswa Jurusan Pendidkan Sejarah Stambuk 2008  buat Airul Azwan 

Parapat, Zulfikri Habib Nst, Arlan M Siregar, Ade Sukanda Surbakti, dan teman-teman 

lainnya. 

 Sahabat-sahabat saya yang saya sayangi :  irma yusnita, sinton simatupang,sutan 

Situmorang, ismaini masitoh Tanjung , Muhammad Emil riza tarigan , dan Muhammad 

Asnawi,Eninta Sembiring,Reza pahlepi Siregar,  yang selalu berada di samping saya 

melewati hari-hari indah yang penuh dengan kenangan. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Penulis  menyadari sepenuhnya akan kekurangan –  kekurangan dalam penyelesaian 

skripsi ini. Dengan segala keterbukaan maka penulis menerima kritik dan saran bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
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