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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas anugerah dan ridha-Nya,

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dapat

terlaksana atas bantuan moral dan materi dari berbagai pihak, maka ucapan terima

kasih yang sebesar-besamya kepada :

1. Teguh Widjaja, dr., Sp.P., FCCP. sebagai pembimbing utama dan

Slamet Santosa, dr., M.Kes. selaku pembimbing kedua, yang telah bersusah payah

membimbing, memberikan dorongan, meluangkan waktunya, memberikan saran,

perhatian dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada yang terhormat, Pinandojo Djojosoewamo, dr., Drs., AIF atas

kesediaannya meluangkan waktu, pikiran dan memberikan saran serta dorongan

moril yang tidak terhingga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada Mama dan Papa tercinta yang selama penulisan skripsi ini

memberikan dukungan, dorongan serta doa selama ini, semoga selalu diberikan

kesehatan, berkah dan rahmat dari-Nya

Kepada Tinni Fungsi yang selalu memberikan banyak bantuan, dorongan

serta doa selama penulisan skripsi ini, semoga selalu diberikan berkah dan rahmat

oleh Nya.

Kepada ternan-ternan yang telah banyak rnernberikan bantuan baik moril

maupun rnateriil yang sangat berharga, Andri S, Joko P, Heddy, Mety, Desi,

Annisa N.I, Liliek, Adi P, Anggi, Jo, Arieffah, Dicky dan Lizaldi.

Terakhir kepada semua pihak yang tidak disebut namun ikut membantu

dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT rnembalas sernua kebaikan

mereka.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Dan kiranya Allah SWT

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi

lID.

Bandung, Januari 2004

Adhytiya Dwipa Rama Teguh
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