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Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan 

Roh Kudus karena kasih karuniaNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana pendidikan dengan judul “Perkembangan Pabrik Gula Kwala Madu PTP N II 

Kabupaten Langkat Kecamatan Stabat Desa Kwala Begumit Tahun 2006-2010.” 

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

kedua orang tua saya ayahanda Yas Gea dan ibunda Nur A Zebua yang telah memberikan 

bimbingan, dorongan dan doa yang begitu besar bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih atas pengorbanannya kepada kami anak-anak. Tiada kata yang bisa saya 

sampaikan selain ucapan terimakasih yang tiada hentinya. Semoga bapak dan mamak tetap 

panjang umur dan bisa melihat kami anak-anakmu menjadi anak yang sukses nantinya, yang 

dapat membahagiakan kalian nantinya, aku sayang kalian. 

Dalam melaksanakan penelitian ini maupun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis 

banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih pada: 

1. Bapak Prof. Sywal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan dan seluruh citivas akademik Fakultas 

Ilmu Sosial UNIMED 

3. Ibu Dra. Hafnita SD. Lubis, M.si selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, dukungan, arahan, masukan dan pemikiran dalam 

penyelesaian skripsi ini 



4. Ibu Flores Tanjung, MA selaku dosen pembimbing akademik dan penguji skripsi, yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama megikuti 

perkuliahan di Jurusan Pendidikan Sejarah. 

5. Bapak Drs Yushar Tanjung,M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang  telah 

banyak membantu saya dalam perkuliahan dan memberikan pengarahan kepada saya 

dalam peyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Nizar, M.si selaku sekretaris jurusan yang telah banyak memberikan bantuan 

dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini 

7. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Ponirin , M.Si 

selaku dosen penguji saya yang telah banyak memberi masukan yang sangat baik bagi 

penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan nilai yang bagus. 

8. Bapak Tappil Rambe,S.pd,M.si selaku dosen penguji saya yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran bagi penulis agar penulisan skripsi ini baik dan selesai 

dengan nilai yang bagus. 

9. Kepada seluruh dosen yang pernah mendidik saya dari semester awal hingga akhir.  

10. Kepada bapak Manager Pabrik Gula Kwala Madu M. Agus Hasan yang telah memberi 

izin penelitian kepada penulis. 

11. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan informasi kepada saya sehingga 

skripsi ini bisa terselesaikan. 

12. Kepada kakak saya Yurniawati Gea dan Arif Damai Syukur Gea yang telah 

memberikan semangat dan doa kepada saya. 

13. Kepada keluarga besar abang ipar saya mama Sarifati Harefa, abang/kakak Grace 

Zendrato dan kedua abang saya Theodurus Zendrato dan Desliman Zendrato yang telah 

banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian lapangan dan memberi masukan 

dan semangat untuk penulis. 



14. Kepada sahabat terbaik saya Reinhard Situmeang yang sudah menjadi sahabat terbaik 

dan memberikan dukungan dan doa untuk saya. 

15. Kepada sahabat saya Tono Manihuruk, Jonathan Parhuspi yang tetap setia menemani 

saya dalam penelitian ini. 

16. Kepada adek stambuk 2011 dan 2012 yang sudah membantu saya dan mendukung saya  

17. Kepada sahabat-sahabat saya dan teman seperjuangan kelas Ekstensi 2010 yang sudah 

menjadi sahabat luar biasa dari awal sampai sekarang ini. ESJA begitulah panggilan 

kelas kami. 

18. Kepada kawan-kawan satu Gereja Oikumene yang terus memberikan semangat dan doa 

kepada saya. 

19. Kepada Sonya Indri Sebayang yang sudah menjadi sahabat baik saya dan terus 

memberikan doa dan dukungan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. 

20. Kepada teman-teman seangkatan mulai dari kelas A Reguler, A/B Ekstensi, kakak serta 

adik stambuk yang telah banyak membantu. 

21. PANSER FC terima kasih atas dukungan dan pertemanan kita selama 4 tahun, banyak 

hal yang kita lalui yang penulis anggap sebagai proses pendewasaan diri kita, tak bisa 

dipungkiri banyak rintangan yang kita lalui di dalam menjalani perkuliahan dan 

menjadi rekan satu tim namun kita bisa melaluinya dengan baik.  

22. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 

(GMKI FIS UNIMED) yang telah banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan 

berorganisasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan di UNIMED. 

23. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Kristen Sejarah yang memberi banyak 

pengalaman. Semoga IMKRIS ke depan semakin eksis di jurusan pendidikan Sejarah 

dan bisa membantu mempererat seluruh mahasiswa di sejarah 

 



Skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan dan doa dari semua pihak. Dan kepada 

teman-teman dan pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

semua pembaca. 

 

Medan,   Agustus 2016 
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