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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 

 

Tugas Akhir yang akhirnya selesai ini saya persembahkan untuk : 

1. Yang pertama dan Utama, Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih Tuhan atas segala 

berkat dan kasih karunia-Mu, saat ini saya telah selesai dengan tugas akhir ini. 

Terimakasih atas firman-Mu yang menjadi peganganku selama menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. Amsal 1 : 7 ,“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, 

tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”. 

2. Papa dan Mama. Orang tua penulis yang telah mendidik penulis hingga saat ini. 

Memberikan semangat, dukungan serta motivasi untuk lulus. Terima Kasih Pa Ma, 

saat ini saya telah menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Graendsan Moses P. H., Adik penulis yang penulis sayangi. Terimakasih karena 

kamu, saya selalu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa segera lulus. 

4. Keluarga Besar Kos Ijo, tempat tinggal kedua selain kosan asli. Yang selalu bisa 

menjadi tempat singgah bahkan menginap. Terimakasih untuk tempat berdiskusi 

dan bercanda gurau dari bahasan penting sampai dengan tidak penting. 

5. Divia Indira Arifin. Terimakasih telah menjadi bagian dalam pemilihan topik 

tugas akhir ini. Terimakasih telah menjadi teman bercerita, diskusi, bercanda, 

serta berdebat selama masa perkuliahan di ITERA.  

6. Septa Yusliana Silitonga. Terimakasih atas pelajaran berharga yang telah anda 

berikan. Terimakasih juga atas saran dan masukan anda selama ini. Terimakasih 

telah menemani saya hingga saat ini. 

7. Kanida Mega Suci, HMP15. Terimakasih kak atas bantuannya dalam memberi 

semangat, testimoni, serta tips dan trik untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Teman seperjuangan tugas akhir : Ledy Manurung, Gia Maysa Putri, Novia 

Risnawati, Yohanna Natalia, Rima Yulia, Warid Zul Ilmi, Maliq Alfi, Novita Ayu. 

Terimakasih telah hadir dalam masa-masa Tugas Akhir saya. 

9. Team Basket PWK. Terimakasih banyak telah membantu mengisi waktu kosong 

saat saya sedang buntu ide, dengan olahraga bersama. Tolong jaga reputasi 

kemenangan basket PWK. 

10. Adik tingkat HMP. PWK 2017 : Redy, Bella, Dayat, Cia, Sindi, Panji, Niken; PWK 

18 : Ajul, Andi, Fattah, Khalid, Bima, Fadly, Dita; PWK 19 : Alfaro, Dinda, Chika, 

Titus, Wisnu. Terimakasih telah memberi saya semangat dalam menghadapi 

skripsi dengan cara kalian masing-masing. Terimakasih teman-teman. 

11. Teman-teman PWK Institut Teknologi Sumatera dan himpunan HMP Mandalata, 

yang mengisi hari-hari penulis selama berkuliah di ITERA. 

12. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan. 

  


