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KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Pencipta Semesta karena berkat kasih dan

karunia-Nya akhirnya penulis dapat menuntaskan Karya Tulis Ilmiah ini. Segala

inspirasi dan hikmat yang telah dilimpahkan kepada penulis hanya dapat

dikembalikan dengan syukur yang sangat mendalam.

Karya tulis ini merupakan jawaban dari keinginan tahu dari penulis

terhadap situasi yang terjadi di sekeliling penulis dalam kehidupannya sehari-hari.

Karena terlalu seringnya terjadi sehingga hampir tidak tersentuh oleh akal pikiran

walaupwl sebenamya kejadian-kejadian sekitar, yang tampak biasa-biasa saja itu,

dibentuk 01eh serangkaian proses a1am yang menakjubkan. Kejadian biasa seperti

dalam olok-olok yang berkata: "Pinggul perempuan itu besar. Jadi misalkan naik

angkot, hams dihihmg tmtuk dua orang."

Terima kasih untuk dosen pembimbing, Daniel S. Wibowo dr., MSc. yang

te1ah membuka ide luar biasa ini dan bahkan lebih lanjut membuka pola pikir

penulis sehingga sanggup merasakan dan mencoba mengerti se1uk be1uk tentang

penu1isan suahl karya tulis ilmiah. Terima kasih karena masih menyempatkan diri

di tengah kesibukannya untuk membantu penulis dari awal hingga akhir tanpa

pamrih.

Kepada Papa Yuli Firmanto tmtuk duktmgan moral dan [mansial yang tak

terbatas. Mama Farida Arriani Harahap Firmanto untuk kasih sayang dan

manajemen rumalmya yang selalu membuat penulis kuat berlama-lama di fUTIlall.

Adikku tersayang Dewi Cahya Nurani untuk keceriannya dan sebagai foto model

penelitian ini. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kalian.

Kepada mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang merupakan

sumber data yang tak berhingga harganya dan sebagai kawan beljuang menimba

ilmu. Terima kasih untuk kesediannya membantu penulis.

Juga tidak melupakan kebaikan Patricia P. S. Simanungkalit dan Ayu S.

Kresnawati. untuk segala nasihat dan campur tangannya di bidang Statistik. Oom

Wuriyanto Nugroho dan Felix Kasim dr., M.Kes. Atas Wakhl diskusi singkatnya
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yang sungguh berharga untuk penulis. Hanya Tuhan yang bisa membalas budi

baik anda sekalian.

Untuk titik-titik emblm di terik matahari. Sahabat-sahabatku terkasih:

Nugroho Muji Pamungkas, Muhammad Rhivaldy Aditya Natasasmita, Siti Setia

Annisa, Talitha Retno Kmniawati, Oesmi Yolinda, Martha Wijaya, Roni Aldiano

dan semua yang pemah dan selalu mengisi hati penulis. Terima kasih karena

keberadaan kahan.

Tak lupa ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang telal1 membantu

dalam penyuslman karya tulis ini. Semoga bennanfaat bagi pembaca dan

berbagai pihak yang membutuhkannya.

Akhimya kepada almamater UNIVERSITAS KRISTEN MARAN ATHA

dan kepada Nusa Bangsa Indonesia. Penulis persembal1kan karya yang jauh dari

sempuma ini sebagai wujud karya bakti dan prasasti pengabdian insan.

Bandung, Oesember 2003

Bima Setia Negara
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