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KATA PENGANTAR 

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya 

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis llmiah ini. 

Penulis menyadari segala keterbatasan yang ada pada diri 

penulis, baik pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun 

Karya Tulis llmiah ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam 

penyusunan Karya Tulis llmiah ini masih jauh dari sempurna dan 

banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu dalam 

penyusunan Karya Tulis llmiah ini penulis banyak sekali mendapat 

bantuan dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

Dr. lwan Budiman, dr.,MS. Selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Karya Tulis llmiah ini. 

Pinandojo Djojosoewarno, dr., Drs. Selaku dosen bagian llmu Faal 

yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan 

pemikiran kepada penulis. 

Bapak lmran Abednego yang telah memberikan tempat untuk 

penelitian di GAP lantai 2. 

Kepada keluarga, khususnya papah Alie Binti dan mamah Netty 

Talie yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. 

Khusus buat yang tercinta Satya Hedipuspita, ST. M. Div. 

Adik-adikku Benny, Winardo, Yulius, Dody. 

Bapak dan ibu Moenadi Hadimartoyo; Pujianto Y., Ir. MSc. PhD.; 

Joko P., lr. MSc. PhD., Transtiti C., ST., Trijoko Y., dr. 

Teman-temanku Pastina, Susy, Asna, Lilis, Linda. S.Ked., Mulyana. 

SE., Herlina, Rina Sari. S.Ked., Bambang. ST, Alex. Martwinny, 

Susilawati, Amalia Anna. 
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Semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis 

llmiah ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Tulis ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkanya. 

Bandung, Juli 2001 

Penulis 

(YES SY KATARl N A) 
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