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KATA PENGANTAR 

Dalam setiap ucap dan gerak maupun hembusan nafas, maka yang tak 

pernah boleh terlewatkan adalah rasa syukur atas berkah dan limpahan rezeki-Nya 

sehingga tugas yang ada, dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati. 

Selesainya skripsi ini tak lain adalah dari sebuah pekerjaan yang tidak 

akan berhasil tanpa ridho dan limpahan rezeki-Nya. Penulis hanya bisa mengucap 

syukur atas selesainya skripsi ini. 

Adapun hasil adalah sebuah hal yang tidak hanya diukur dari kata sukses 

atau gagal. Hasil tidak lain adalah seberapa keras usaha dan doa. Oleh karena itu 

penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis memohon 

maklum atas kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. 

Skripsi ini tidak akan rampung tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena 

1 tu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

I .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

Iwan Muljadi, dr. dan Slamet Santosa, dr., M.Kes. selaku dosen pembimbing 

skripsi ini, untuk waktu dan tenaga serta kesabarannya yang banyak 

terluangkan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Mama dan Papaku tercinta yang selalu penuh dengan kasih sayangnya, selalu 

mendukung dan mendoakan agar dapat melanjutkan pendidikan sampai 

setinggi mungkin. 

Teman-teman seperjuangan: Neng Pamela, Rio Mc. Ryan, terima kasih untuk 

dukungan dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada saya. 

Teman-temanku yang membantu proses kelancaran skripsi ini: Ana, Kiki, 

Mora, Samira, Nisa, Magda, Nila, Mega, Eka, Nia, Endang, Nelly, Mba Betsi, 

juga untuk teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu baik secara langsung maupun dukungan moral. 

Untuk Budi Hartono atas segala dorongan, bantuan dalam penyelesaian, dan 

yang selalu menghibur. 

Hanna Ratnawati, dr., M.Kes. dan Philips Onggowidjaya, S.Si., M.Si. selaku 

dosen penguji, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan. 

vi 

http://www.maranatha.edu


Sedemikian banyak orang yang secara langsung maupun tidak langsung 

telah memberikan kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis 

tidak mampu membalasnya satu persatu. Hanya ucapan terima kasih yang bisa 

penulis ucapkan. 

Sernoga dengan selesainya skripsi ini, penulis lebih mampu untuk 

meningkatkan peran serta kemampuan dalam menulis secara ilmiah, serta karya 

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin. 

Bandung, Januari 2003 

Annisa 
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