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Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Yang Maha Esa membalasnya 

dengan kebaikan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan 
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Medan, 01 agustus 2012 

       Penulis 

 

 

       JESI AFRIANI 

       NIM : 108313157 

 

 

 

 

 

 

 




