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KATA PENGANTAR 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji 

syukur kepada Allah SWT, karena atas tuntunan, rahmat serta hidayatNya, skripsi ini 

t er sel e sai kan 

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima 

kasih yang tulus ikhlas kepada yang terhormat, Donny Pangemanan drg.,SKM. atas 

kesediaannya menjadi pembimbing utama, untuk segala perhatian, jerih payah, 

dengan penuh kesabaran dan dorongan moril yang tak terhingga, sehingga 

memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih untuk bapak ketua RT 3 KPAD Ratulangi Bapak Eko Suardi 

dan seluruh warga RT 3 KPAD Ratulangi atas kesediaannya untuk membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih untuk teman-teman bimbingan skripsi, yang telah menemani 

dalam suka dan duka, dan atas kebersamaan yang telah kita lalui. Kepada Hepi 

Sarung payet, Mba Nena, Mas Roy, Mora, QiQi byr, Neng perky, Magda, Anyes, 

Mira, Endang, Mila, Dian, Anis, Linda, Elza, Ana, Eli, Dian dan Eka terima kasih 

telah memberi suasana baru dan menjadi teman baru. Untuk anak-anak INDIES 

SMANSA yang menjadi teman suka dan duka, terima kasih sudah memberikan 

kebahagian dan keindahan di masa remaja, saat ini dan masa yang akan datang. 

Untuk Pak Trisno dan Bu Yayuk yang membantu keluarga di rumah dengan 

kesabaran dan tanggung jawab. Untuk Aa’ lkwan atas semua bantuan dan 

perbaikannya, terima kasih banget. Untuk Mba”Wiek dan Babetz, terima kasih telah 

memberikan kehangatan dan menjadi kakak-kakak yang baik serta penuh perhatian, 

semoga kita sukses untuk sekarang dan masa yang akan datang. Keluarga H.M. 

Hardjo Misran atas doa, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan, terima kasih 

telah membesarkan dan memberikan kasih sayang selalu. 

Skripsi ini tidak akan terlaksana secara baik tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu 

tercinta, yang memberi kesempatan dan memudahkan terlaksananya penyelesaian 

vi 

http://www.maranatha.edu


skripsi ini, dan terima kasih untuk segala perhatian, kasih sayang yang tiada batas, 

kesabaran serta bantuan baik moril dan mated.  Semoga Allah senantiasa memberi 

rahm at, berkat . dan perlindungan. 

Semoga semua bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak, mendapat 

balasan, rahmat dan berkat dari Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Bandung, Juli 2003 

Neli Sumanti 
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