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KATA PENGANTAR 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
tuntunan, rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan 
Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa bautuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 

materil, baik langsung maupun tidak langsung.Untuk itu, pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus ikhlas 

Kepada yang terhormat Dr. Iwan Budiman dr, MS. , atas kesediaanya menjadi 

pembimbmg utama, serta atas perhatian dan jerih payah. kesabaran dan dorongan 
moril yang tidak terhingga, sehingga penulis mampu dan termotivasi untuk segera 

menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Harry, Iman, Usep, Sidik, Andry, 
Shmta dan Kiki, atas dukungannya dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Apriyanti Shinta, 

Lia dan Marcel yang sedikit banyak telah memberikan dorongan moril sehingga 

penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh 

Sopandi selaku Kepala Perpustakaan PT. Bio Farma, yang telah membantu 

p e d i s  mencari referensi kepustakaan yang dibutuhkan. Serta kepadarekan-rekan 
yang telah memberikan artikel-artikel yang penulis perlukan, penulis ucapkan 

terima kasih. 
Terakhir ingin sekali penulis merryampaikan rasa hormat, penghargaan 

dan rasa terima kasih dan tulus ikhlas kepada Mamah, Papah, adik-adikku 

Nathalya dan Agung, walau dalam keadaan susah mampu memberikan 
pengertian, kesabaran, dorongan, doa, semangat, perhatian dan bantuan lainnya 

selama penulis menyelesaikan Karya Tulis Ini. 
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Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 
Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis llmiah ini masih jauh dari 

sempurna, kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. 
Kiranya Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Karya 
Tulis Ilmiah ini. 

Bandung, Juli 2001 

Penulis. 

Firdaus Widya H 
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