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bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga
Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan
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Secara khusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang
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serta mendoakan dengan kasih sayang yang tulus dan tak henti-hentinya. Begitu juga
untuk adikku yang ku kasihi Arnol Sihombing yang juga mendoakan dan mendukung
ku selalu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada paktua J.Sihombing dan
maktua R. Situmanggor serta kepada kakak-kakakku Sabar Sihombing, Juniati
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Sihombing yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat selama ini
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Eddyanto, Ph.D
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Ucapan terima kasih juga kepada teman seperjuangan penelitian sekaligus
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