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Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa atas segala kasih setia dan

penyertaan-Nya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam
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Bandung.

Banyak bantuan, dorongan, dan dukungan baik secara langsung maupun

tidak langsung yang didapatkan, baik moril maupun materiil, selama membuat

skripsi ini sampai akhimya sripsi ini dapat diselesaikan. Tanpa dorongan dan

bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga hendak diberikan kepada:

1. DR. Iwan Budiman, dr., MS, AIF, selaku pembimbing, terima kasih

atas bimbingan, bantuan, dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

2. Pinandojo Djojosoewamo, dr., Drs., AIF, terimakasih atas bantuannya

dalam membantu membimbing.

3. Sugiarto Puradisastra, dr., terima kasih atas bantuannya dalam

membantu membimbing.

4. Om Buddy dan Tante Mitzi, selaku pemilik dari Radio Maestro, terima

kasih atas bantuannya memberikan izin peminjaman studio sebagai

tempat penelitian.

5. Bapak Tommiyanto Kandisaputra, yang telah mendorong dan

memberikan bantuan literatur.

6. Whilli P., Fredy H., M. Heddy H., Kristianto S., Johanes S., Gideon S.,

Hengky, Donny, Lizaldi, Riyadi, yang telah bersedia menjadi subjek

penelitian.

7. Shirley V., rekan sekerja, terima kasih untuk saran-saran dan segala

masukan, serta kerjasamanya.
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8. Xiang Xiang, sahabat dan adik yang terns mendorong dan memberikan

bantuannya, terima kasih atas persaudaraan dan persahabatannya.

9. Wen Wen, terima kasih untuk peminjaman kalkulatomya.

10. Selurnh ternan-ternan yang telah membantu, baik di dalam maupun di

luar perkuliahan, terima kasih untuk bantuannya.

11. Cici, Joseph, dan Johan, terima kasih untuk keIjasama dan

dukungannya.

12. Papa dan Mama, yang Juga ikut mendorong dan memberikan

bantuannya baik moril maupun materiil.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas cinta kasih dan semua

kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat membantu dan

bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Bandung,Juni2002

Yogie Sulaiman
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