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Damanik, S.Pi, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan saran 

dalam proses skripsi ini.  
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banyak mengajari serta membimbing penulis sesuai dengan bidangnya 

dalam proses perkuliahan. 

7. Orangtua saya, Ayahanda Rudianto dan Ibunda Romauli Butar-butar, yang 

telah menjadi penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini,  

terimakasih saya ucapkan karena telah membesarkan, mendidik, dan selalu 

sabar membimbing saya dengan kasih sayang, terimakasih juga telah 

membiayai proses pendidikan saya hingga saat ini yang tidak mungkin 

terbalas dengan apapun.  

8. Kepada saudara saya, Kak Ulan, Bang Dian, Nanda dan Mitha terimakasih 

saya ucapkan kepada kalian yang telah banyak memberikan dukungan dan 
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selama proses perkuliahan, sedikit banyak telah memberikan dukungan 

serta bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan 

skripsi. 

12. dan terakhir terimakasih kepada teman-teman yang lainnya yang tidak 

mungkin di sebutin satu persatu, terimakasih uda sudi kiranya menjadi 

bagian cerita dari perjalanan hidupku di bangku perkuliahan, kalian juga 

ikut serta dalam membuat aku menjadi semakin dewasa. 

Akhir kata penulis berharap kiranya penulisan yang sederhana ini dapat 
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