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yang mendukung penyusunan skripsi ini.   

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ayah terkasih Amri Sinambela dan Ibu tercinta Resnida Hutauruk yang selalu 

setia mendukung dan mendoakan penulis dalam perkuliahan hingga penyelesaian 

skripsi ini. Terimakasih buat kasih sayang dan motivasi yang tidak pernah 
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berhenti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Juga teristimewa 

kepada kakak terkasih Kak Marlina, Kak Jejen, Kak Indra Wati, Kak Femmy dan 

juga buat Abang Sutrisno yang selalu memberi semangat dan juga buat keponakan 

kecilku yang selalu menjadi penyemangatku. Ucapan terimakasih juga penulis 

ucapkan kepada Fileon SG (Kak Sirma Lubis, Lanni Pasaribu, Maya Manik, 

Sopan Sopian Panggabean) adik-adik Great Blessing SG ( Natalia Sitanggang, 

Okky Manihuruk, Rianda Sinaga, Romauli Sirait, Rosayani Siregar) dan adik 

Trivi SG (Indri , Apriani, Haris, Stefany, Septrisna) serta teman-teman Koordinasi 

UKMKP UP FMIPA (Lestari, Endang, Rehulina, Angelina, Yoseph, Sopian, Susi, 

Sri, Marlina, Maya, Nandy, Lanni, Nova, Indah) yang tetap setia memberi 

semangat dan doa kepada penulis untuk boleh menjalankan perkuliahan dan 

pelayanan dengan penuh sukacita. Tak lupa juga buat WS MIPA yang selalu 

memberi semangat dan dorongan. Juga buat teman-teman seperjuanganku Eben 

Sipahutar, Henry Sitorus, Magna Silitonga, dan Yoseph Manurung bersyukur 

memiliki saudara seperti kalian semua. Serta keluarga besar Biologi Ekstensi B 

2013 yang senasib sepenanggungan menimba ilmu di UNIMED, juga terimakasih 

peneliti ucapkan kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat selama 

ini dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.  

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 

skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi 
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