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PRAKATA 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan ijin-Nya 

maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril 

maupun materil, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terimakasih yang tul us 

dan ikhlas kepada Yang Terhormat Dr. Iwan Budiman, dr, MS atas kesediaannya 

membimbing dan membantu penulis dengan sepenuh hati, juga atas kesabaran dan 

dorongan moril yang tak terhingga sejak awal penulisan hingga terwujudnya Karya 

Tulis Ilmiah ini. 

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat Bapak dr.Pinandojo 

Djojosoewarno, atas bantuannya dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. Ucapan 

terimakasih juga untuk Bapak Imran Abednego, atas kesediaannya membantu 

menyediakan tempat penelitian penulis di GAP lantai TI. 

Teriinakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada teman-teman ; Abram, Nia, 

Tiwi, Mba Ita, Teh Lulu, Ucie, Kak Yessy, Winni, Atyd, Evy, Mona, Grace, Tanti, 

Boy, dan masih banyak lagi rekan-rekan yang belum penulis sebutkan, atas dorongan 

dan bantuannya dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Demikian pula penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk 

“Sahabat sejatiku” yang telah memberikan dukungan, pengertian dan perhatiannya 

dalam penulisan Karya Tulis llmiah ini 
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Terakhir, ingin sekali penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan rasa 

terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada Ayah, Bunda, adik-adikku Betsy, Nelly, 

Pandu, dan keluarga besar Eyang H.M. Hardjo Misran yang dengan penuh kesabaran 

telah memberikan dorongan baik moril dan materil, doa, semangat, perhatian dan 

bantuan selama penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan membalas atas segala kebaikan semua pihak 

yang telah membantu penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. 

Bandung, Juli 2001 

Penul is, 

Wiwi Sumanti 
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