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KA TA PENGANT AR

Segala puji, honnat clan syukur penulis panjatkan di dalam Hadirat Allah, Tuhan

Yesus Kristus atas berkat, kasih dan kemurahannya yang berlimpah sehingga pada

akhimya Karya Tulis llmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan sempuma.

Selesainya Karya tulis Ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak

sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besamya kepada :

1. Freddy Tumewu Andries, dr., MS, sebagai dosen pembimbing yang telah begitu

banyak memberikan bantuan clan membimbing penulis dalam bentuk waktu,

tenaga serta pikiran sehingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dapat selesai tepat

pada waktunya.

2. Ellya Rosa Delima, dr., atas bantuannya pada penulis sehingga Karya Tulis

llrniah ini selesai dengan baik.

3. Sahabat-sahabatku Novi, Olive, Indah, leu, Dewi, Ida yang selalu mendorong,

rnernberikan rnotivasi clanrnengingatkan selalu untuk rnenyelesaikan Karya Tulis

llmiah ini dengan baik dan pada waktunya.

4. Ternan-ternan satu bimbingan Jere, Budiman, Parlin, Rina, Lisa, Rony,Andi,

Beta, Dik Adi terima kasih untuk semuanya.

5. Teman-temanku yang lain Rere, Hani, K'Martha, Awi, Tommy, T'Indah, Desma,

K'Flo ( terima kasih atas bukunya yang sudah di pinjamkan kepada penulis),

Satria, Lisa, Toto, Meli, Ullin, Dion, Juvi, Toyo clan semua ternan-ternan yang

tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang tumt membantu penulis dalam

rnenyelesaikan Karya Tulis llmiah ini baik seeara langsung maupun tidak

langsung.

6. Keluarga tereinta Bapa dan Mama yang tidak henti-hentinya memberikan

semangat, doa, juga dana untuk selesainya Karya Tulis llmiah ini dengan

sempuma. Juga pada kakakku Yanto, adikku Novi, Desi, Lena terima kasih atas

dukungannya sehingga selesai Karya Tulis Jlmiah ini dengan baik.
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Akhir kata semoga Karya Tulis llmiah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita

semua di kemudian bari.

Bandung, Januari 2004

( Threefena Rosalin )
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