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KATA PENGANTAR

Dalam setiap ueap dan gerak maupun hembusan napas, maka yang tak pernah

boleh terlewatkan adalah rasa syukur atas berkah dan limpahan rezeki-Nya

sehingga tugas yang ada, dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Selesainya skripsi ini tak lain adalah dari sebuah pekerjaan yang tidak akan

berhasil tanpa ridho dan limpahan rahmat-Nya. Penulis hanya bisa mengueap

syukur atas selesainya skripsi ini.

Adapun hasil adalah sebuah hal yang tidak hanya diukur dari kata sukses atau

gaga!. Hasil tidak lain adalah seberapa keras usaha dan do'a. Oleh karena itu,

penulis memohon maafatas ketidaksemptm1aan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan rampung tanpa bantuan berbagai pihak, oleh karena itu

dalam kesempatan ini penulis mengueapkan terima kasih kepada :

1. Iwan Muljadi, dr., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan serta

petunjuk sampai terselesainya penulisan skripsi ini.

2. Sahabat-sal1abat setia Annisa Nur Intan, Elza, Endang, Mila, Eka, Atun,

Kiki, Erni, Nina, Yuni, a' iehal_sl, a' Erwan yang telah memberikan

bantuan, dukungan moril, kIitik dan saran, dan Daniel yang memberikan

semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Yang tereinta kedua Orangtua dan ketiga saudara saya Dessy Harnanda,

Afiialdi dan Iwan Raharjo, yang telah memberikan dukungan baik seeara

moril maupun material sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Yang terbaik Nawan Muslim, atas dorongan semangat dan doanya.
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Sedemikian banyak orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah

memberikan kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis tidak

mampu membalasnya satu persatu. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis

ucapkan.

Semoga dengan selesainya skripsi ini, penulis lebih mampu untuk

meningkatkan peran serta kemampuan dalam menulis secara ihniah, serta karya

ini dapat bennanfaat bagi para pembaca. Amin.

Bandung, Januari 2004

Linda R
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