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PRAKA T A

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasihNya kepada penulis sehingga

penulis mampu menyelesaikan penulisan Karya Tulis IImiah (KTI) ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya atas segal a bimbingan, saran, bantuan, dorongan serta doa dari banyak pihak,

antara lain kepada :

1. Lusiana Darsono, dr.,M.Kes. selaku pembimbing utama yang telah berkenan untuk

membimbing dan memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis

dari awal pembuatan sampai KTI ini selesai.

2. Rosnaaeni, dra.,Apt. selaku pembimbing pendamping yang telah memberi

bimbingan, saran dan bantuan dengan penuh kesabaran pada penulis dalam penulisan

KTI ini.

3. Loka Purnomo, Jessica Gunawan, Kartika, Felicia Santoso, Yenny Van Saputra,

Hendriyanto, Ivander Ramon Saputra, sebagai ternan setia yang selalu hadir disaat

apapun. Terima kasih atas bantuan dan saat-saat yang selalu menyenangkan.

4. Ivan Hennanto, Anna Lidya, 2 sahabat yang selalu siap membantu penulis.

5. Pak Nana dan Pak Kris yang sudah membantu dalam pembuatan KTI ini.

6. Keluarga yang penuh cinta, Papa, Mama yang selalu berdoa dan memberikan

semangat dan dukungan buat penulis.

7. Semua pihak dan ternan-ternan yang telah membantu serta memberikan dorongan

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa KTI yang telah ditulis ini masih jauh dari

sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, mengingat terbatasnya pengetahuan dan

pehgalaman penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan

penulis terima dengan hati terbuka.
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Akhir kata, besar harapan penulis agar penulisan ini dapat bennanfaat bagi semua

rihak yang mcmerlukannya. Terima kasih

Bandung, Januari 2004

Penulis
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