
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil 

yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu skripsi 

ini penulis persembahkan untuk: 

1. Alm. T. Sirait, udak Carles, tante Indah, bou Lusi dan bou Lisda Sirait 

tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi serta 

doa kepada penulis. 

2. Kakak dan adik-adik tercinta, Ramian Agnes T. Sirait, Grimonia Hans 

Gilly Sirait dan Freya Angelica Sirait. Semoga penulis bisa menjadi abang 

terbaik yang patut kalian contoh. 

3. Capt. Hadi Supriyono,M.M, M.Mar. dan Ibu Sri Suyanti, S.S., M.Si. selaku 

dosen pemimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Teman-teman kelas Nautical Echo angkatan XLIX. Terima kasih atas 

kebersamaannya selama 2 tahun hidup di asrama dan kelas N VIII B atas 

kekompakannya dan mari kita semua wisuda bersama-sama. 

5. Seluruh keluarga besar Taruna angkatan XLIX, semoga kekeluargaan dan 

persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun. 

6. Senior angkatan XLVIII dan penghuni Mess Sumatera yang selalu 

mendukung dan mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini tepat 

pada waktunya. 

7. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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