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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan

anugerah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini diselesaikan atas bantuan dari semua pihak baik secara moril

maupun materil, yang langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam penyusunan

Skripsi ini, karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besamya kepada:

Pinandojo Djojosoewamo, dr., Drs, AIF. Sebagai Pembimbing I dalam

penyusunan Skripsi ini, terima kasih dan penghargaan yang sedalam-

dalamnya atas bimbingannya dan telah meluangkan waktu dan pikiran, serta

kesabaran dan dorongan moril kepada kami.

DR.Iwan Budiman, dr."MS, AIF. Sebagai Pembimbing II dalam penyusunan

Skripsi ini, terima kasih atas bimbingannya dan penghargaan sedalam-

dalamnya karena telah meluangkan waktu untuk menyumbangkan pikiran dan

saran serta memberikan dukungan moril kepada kami.

Sugiarto Puradisastra, dr. Terirna kasih telah rnernbantu membimbing,

sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Ternan-ternan yang telah rnernbantu dalam penelitian ini : alee, Epry, Dine,

Nuning, Okiet, Q-noy, Ola, Ulli, Poppy, Crney, Ipiet, Teh Deasy, Rina,

dan Rahmanto terirna kasih atas segala bantuan dan dukungannya .

Sandra, Fikky, Vivi, Dian, Sonny, Ekek, Ossa, Dudi, dan yang tersayang

Adam terima kasih atas kebersarnaan dan dukungan moril yang telah

diberikan.

Yudi , Benny ,Handy, Iiw, Bayu, Andry, Sandi dan ternan-ternan angkatan

1996 yang tak dapat disebutkan satu persatu , terima kasih atas

kebersamaannya.
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Keluarga Besar Cilengkrang Bapa Va dan Mama Va, Ema dan Bapa

Sumedang, Pak Agus, dan semua saudara-saudaraku . Terima kasih atas

dukungan yang telah diberikan.

Adik-adikkutersayang Astri dan Angga . Terima kasih atas dukungannya dan

kasih sayangnya selama ini.

Mama dan Papa tercinta. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan

doa yang tak henti-hentinya serta dorongan moril maupun maupun materil

kesabaran dan kasih sayang yang luar biasa yang telah diberikan.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan semua pihak

yang membaca Skripsi ini.

Kami yakin dan percaya bahwa Allah SWT memberkati kita semua dan

menganugerahkan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan Skripsi ini.

Bandung, Juni 2002

Ima Kusuma Dewi
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