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KATAPENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya

sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan KTI ini yakni:

1. Pinandojo Djojosoewamo, dr., Drs., AIF sebagai pembimbing pertama yang

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta bimbingan dalam penyusunan

KTI ini sehingga selesai dengan baik.

2. Endang Evacuasiany, Dra., MS., AFK sebagai pembimbing kedua yang juga

telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta bimbingan dalam penyusunan

KTI ini sehingga selesai dengan baik.

3. Untuk ayah dan ibu tercinta yang telah membantu dalam pembiayaan KTI

ini dan dukungan doanya.

4. Untuk teman-teman yang sudah bersedia menjadi naracoba yaitu Silfia, Lea,

Christina, Skolastika, Lina, Ita, Vina, Airin, Jane, Yessi, Bemadetta, dan

Rukilah.

5. Untuk sahabatku Yohanes dan Endry yang membantu dalam mencari bahan.

6. Untuk semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

juga turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyusunan KTI ini.

Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung,Juni2004

(Erike Wijaya)
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