
And The Last...I want to say big..big.. Huge and Thanks to Jesus Christ.. 

Thank’s a lot of God, for you blessed, spirit and to be partners in all my time,, 

Pengkhotbah 3 : 4 Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 

 

 Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua yang hebat dan luar biasa, Kepada Bapakku yang berada 

disorga Djonata Sembiring Muham, dan Nande Bayangku Hadiani br Sebayang. Terima kasih ya mak, 

walau kam “single parent” dah sanggup menyayangi dan mengasihi kami setulus hati. Maaf ya lulusnya 

agak telat , dan banyak ngeluarin biaya hidup selama ini, nanti akan kulakukan yang terbaik yang aku bisa 

buatndu mak ... 

 Hahahha...  ...gak terasa udah pada besar kita semua kakakku, abang-abangku,..Luar biasa kita 

semua sarjana....makasih ya kak ua Dian Novianty sembiring, SE , bang ua Jani Daston Sembiring, Spt, 

Azas anda Sembiring, ST. Buat semangat, nasehat , sama motivasi dan pengalaman- pengalaman kalian. 

Kalian luar biasa yang aku miliki, pasti kulakuin yang terbaik buat kalian.. 

 Big thanks to “ Firstsyah sofyan atstsauri” kamu adalah sesuatu yang berkilau hadir dikehidupanku, 

selayaknya sang matahari yang s’lalu ada. Terimakasih menjadi sahabat, teman, partner dan musuh yang 

paling kejam yang pernah aku temui.  

 Big thank’s to PMK CHRISTIAN COMMUNITY kalian adalah awal aku berdiri dikakiku 

sendiri, awal rumah kedua bagiku dan akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupanku, thank’s to CC’ers 

08, 09 and CC;ers 10 atau biasa dipanggil Chibi” . Makasih sudah menjadi yang terbaik bagi ku dan yang 

belum disebutkan aku sayang kalian semua. 

 “GBKP Rumahku Permata keluargaku “ kata” ini akan selalu kuingat dimanapun aku berada, Terima 

kasih PERMATA MALANG, buat semua doa, dukungan dan kebersamaan yang kita miliki selama 

ini. Terkhusus dan terspecial buat my lovely friends Eygina yosephine surbakti, Sp, Elsa friyanti Tarigan, 

Sp, Inka janeeta, SAB, Filia christiani, SH, and big hug for Fatma ora S tien  Sembiring. Baiknya kalian 

mau dengar keluh kesah, cerita , dan memberikan feed back yang baik juga..   

 “Viva soil soil solid”  slogannya anak  tanah ini, bakalan jadi bagian hidup juga selamanya. Makasih buat 

kalian para soiler.. i love u so much . terkhusus untuk Soiler 2010 selalu solid ya rek... aku pasti ingat kalian 

semua, buat soile 08, 09, makasih buat motivasinya, untuk  mbak firda, mas inugh, mak ida, ari, jafri, 

mamat, rizky fortunella, arman, ariffiani, firda, yeti, bella , roma, dan semuanya yang udah kasih semangat 

makasih. Buat HMIT ( Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah), makasih untuk  semua kenangan dan 

pengajaran di dalamnya. 



 Especially thank’s to my supervisor Ir. Bambang Siswanto.Ms and Dr.Ir. Retno Suntari, Ms. Terimakasih 

buat bimbingannya selama ini. Dan sudah menyisihkan sedikit waktu yang dimiliki untuk saya selama ini. 

 Bagi semua pembaca yang mengerjakan skripsi, atau yang lagi  fokus tugas akhir. Semangatlah dan percaya 

semua indah pada waktunya. Karena setiap ketekunan dan usaha yang kamu hasilkanakan berbuah manis. 

Skripsi ini bagi saya ibarat sebuah proses melatih kesabaran, ketekunan dan Keuletan. Jika saudara tidak 

letih maka saudara tidak sedang memperjuangkan sesuatu untuk dicapai. Dan saya selalu berpegang kepada 

perkataan saya “ Bersabarlah dalam kesesakan, Bertekunlah dalam pengharapan, Maka semua yang kau 

hasilkan akan berbuah manis”    

_MAY BE GOD BLESS US_ 

 

 

Intan Maya Sari br Sembiring Muham 

 


