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skripsi ini.

4. Keluarga besar Joko Triwibowo ; om Joko, tante Ninuk, Nana, Boni, Bogi,

atas dukungan dan bantuan mori) maupun materiil sehingga terselesainya

skripsi ini.

5. Yang tercinta kedua orang tua dan kakak - kakakku, yang telah mendukung

baik secara moril maupun materiil sehingga penyusunan skripsi ini dapat
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Bandung, Januari 2004
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