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Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala rahmat dan berkatNya yang telah memberikan kesehatan dan 

hikmat kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai dengan tepat 
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Fitri Suci Hati Saragih, Tata Mustika Delima Saragih, M. Ilham Malik Saragih, 

Liza Purnama Sari Saragih dan M.Akbar illahi Saragih. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman teman seperjuangan 

di fisika yaitu Cindy , Lily, Fitra, Clara Saragih ,Bang Denny, Dayah, Baim dan 

teman teman sekelas lainnya  yang telah memberikan masukan-masukan kepada 

penulis dari mulai pembuatan proposal sampai penyusunan skripsi serta pegawai 

Lab Fisika yaitu Bapak Arman dan Bu Riana. Penulis juga mengucapkan terima 
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kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Sri Marhaini, Khairiah Hafni, Fajriani, 

Rizki julina, Siti Armach, Riri Indriyani yang telah memberikan dukungan, 

semangat dan doanya selama proses penelitian. Buat teman seperjuangan selama 

penelitian di Laboratorium Biologi dan Fisika UNIMED yaitu, Adek junior 

tercinta Widi Kapita Putri terimakasih telah memberikan masukan, semangat dan  

dukungan selama melakukan penelitian di Laboratorium Fisika dan Biologi 

UNIMED dan ucapan terimakasih juga untuk kakak tercinta Ola Asrah Marniza 

S.Pd yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada geng  KPK (Kurnik Puput Kartika) yang telah 

menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat geng bigos manja kak Siska, 
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Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang tersayang Donny Rachmad, 

ST yang memberikan semangat dan doanya untuk kelancaran skripsi ini. 

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 
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saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
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