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khususnya penulis sendiri serta para pembaca sekalian dan semoga Tuhan YME 

melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

 

  Medan,  Juli 2014 

  Penulis, 

 

  Melisa br Pinem 

  NIM. 7103341066 

 

 


