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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang telah

dilimpahkanNyasehinggapenulisan skripsi ini bisa terselesaikandengan baik .

Saya selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

]. Selaku pembimbillg utama: Sugiarto Puradisastra, dr yang banyak

memberi bahan dan bimbingan yang begitu sering sehingga skripsi dapat

terselesaikan tepat pada waktunya.

2. Selaku pembimbing kedua: Rosnaeni, dra. Apt yang begitu baik dan

sangat membantu dalam memberi bahan dan bimbingan.

3. Diana, dr yang telah memberi ide penelitian tentang ketumbar, dan

penghitungan statistik.

4. Bapak Ibu perpustakaan yang telah membantu dalarn pencarian bahan

penulisan.

5. Bapak Nana yang telah membantu dalarn pelaksanaan penelitian tersebut.

6. Ima, Fanny, Hani, Sudra, Dian W, Decky, Kak Yulius, Sugiharto yang

banyak rnemberi dukungan dan perhatian. Tanpa kalian rnakalah ini tidak

akan terbentuk dengan baik.

7. Rian, Anthoni selaku teman -ternan sepetjuangan dalam topik yang sarna.

8. Ciciku dan adik-adikku yang banyak memberi dukungan padaku.

9. Orang tua yang begitu baik dan pengertian dalam memberi dukungan

moriI materiil.

10. Begitu banyak orang yang berjasa yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Penulis berharap semoga Tuhan dapat membalas kebaikan mereka, dan

memberkati mereka semua.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka diharapkan

diberikannya kritik dan saran yang membangun sehingga dapat bennanfaat bagi

semua orang.

Penulis
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