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Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat kasih dan karuniaNyalah sehingga penulisan Skripsi yang berjudul 

“Perkembangan Pantai Pasir Putih Parbaba sebagai objek wisata di Danau Toba 

Kabupaten Samosir (2006-2017)” dapat diselesaikan. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan pada jurusan Sejarah FIS UNIMED. Dalam menyusun Skripsi 

ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat bimbingan bapak dan ibu 

dosen pembimbing, motivasi yang diberikan rekan-rekan serta doa dan kasih 

sayang dari Alm Ayahanda, Ibunda dan keluarga akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. Atas tewujudnya tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

 Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.  

 Ibu Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum selaku Ketua Jurusan  Pendidikan 

Sejarah serta sebagai penguji yang telah banyak membantu dan memberi 

masukan kepada penulis.  

 Ibu  Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis 

mengucapkan terimakasih atas masukan dan kemudahan yang telah Ibu 

berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian skripsi. 
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 Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum.M.Si  selaku  Dosen Pembimbing 

Akademik dan penguji yang telah banyak memberikan nasehat-nasehat 

bagi penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi. 

 Ibu Lister Eva Simangunsong, S,Pd, MA  selaku Dosen penguji yang juga 

banyak memberikan instruksi dan masukan dalam penulisan skripsi 

penulis. 

 Bapak/ Ibu Dosen penulis yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah tanpa 

terkecuali penulis ucapkan terimakasih buat semua ilmu dan kesabaran 

yang bapak/ibu berikan kepada penulis selama proses perkuliahan 

berlangsung. Semoga kesehatan selalu berdiam bagi bapak/ibu sekalian. 

 Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kesehatan dan jalan 

yang terbaik buat penulis, hingga akhirnya harapan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini tercapai. 

 Ayahanda tercinta M. Sihaloho  dan Ibunda tersayang R Br Sijabat atas 

segala jerih payah, kerja keras dan pengorbanan yang selama ini 

membimbing, menasehati, sekaligus menjadi motivasi penulis agar dapat 

menyelesaikan study ini. Tiada yang bisa penulis berikan kepada kalian, 

hanya skripsi ini sebagai wujud harapan dan doa kalian selama ini 

terhadap penulis. Gelar sarjana ini penulis persembahkan kepada Ayah dan 

Ibunda tercinta. Kiranya kesehatan dan rejeki selalu Tuhan berikan kepada 

Orang tua tersayang. 
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 Ucapan Terimakasih Terkhusus Buat seorang Wanita yang selalu memberi 

semangat dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. Yendina Sianipar. Mauliate Hasian.[ 

 Kakak, Abang, dan Adik penulis Sr. Boy. H. Sihaloho Amd, 
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Hendriko sihaloho, Paskah M. Sihaloho S.Pd yang selalu menyemangati, 

membantu, dan menasehati penulis agar kelak menjadi orang yang sukses. 

Tetaplah menjadi yang terbaik dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah 

kalian baik yang sudah berkeluarga, bekerja maupun yang masih dalam 

tahap pendidikan. 

 Pihak Kantor Dinas Pariwisata dan Badan Pusat Statistik Kabupate 

Samosir yang memberikan ijin melakukan penelitian. Semoga Tuhan 

menyertai kita semua. 

 Sahabat penulis, Swandi Samosir, Harmoko sitanggang, Ronaldes 

Pandiangan, Fandy Pasaribu, Handra Sinaga, Abet Nego Silaen S.Pd, Eli 

Haryono Simalango S.Pd, Daud Matanari S.Pd, Devita Sidabutar S.Pd,  

seluruh teman-teman Non Reguler 2013 dan kelas A dan B Reguler  yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih buat kebersamaan 

selama delapan semester, semoga rejeki yang berlimpah dan kesuksesan 

Tuhan sediakan buat kita semua. 

 Teman-teman penulis Louis Bonatua Simbolon. Amd, Ipando Simbolon 

ST, Ivan Amore Simarmata S.Pd, Paulus Simarmata SP, Romantika 
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