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PRAKA T A

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang senantiasa rnelimpahkan

rahmat.Nya, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada

waktunya.

Karya tulis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin rnenyarnpaikan terima kasih

kepada :

1. Sugiarto Puradisastra, dr., selaku pernbirnbing pertarna atas sernua saran,

bantuan, dan dukungan yang telah diberikan.

2. Rosnaeni, Dra. Apt., selaku pembimbing kedua atas semua saran, bantuan,

dan dukungan yang telah diberikan.

3. Dr. Iwan Budirnan, dr., MS dan Dra. Endang Evacuasiany,Apt.,MS,AFK

atas saran dan rnasukannya kepada penulis.

4. Tim Karya Tulis Ilrniah atas kesernpatan yang diberikan kepada penulis

untuk menyelesaikan karya tulis ini.

5. Bapak Dahlan atas bantuannya dalam rnengerjakan statistik.

6. Pak Nana dan Pak Kris atas bantuannya dalam rnelakukan percobaan di

laboratorium.

7. Ternan-ternan yang telah bersedia rnenjadi naracoba : Jethro, Tommy,

Abbie, Aski, Ade, Bernie, Didit, Rudi, Babay, Bang Leo, dan Ageng.

Terima kasih atas bantuan dan kesabarannya.

8. Sahabat.sahabat penulis : Vivi, Nike, Titiek, Wita, Sriyani, Ariel, Sally,

dan Yanthi atas pengertian dan dukungan rnoril yang diberikan.

9. Ternan-ternan seperjuangan dalam mengerjakan KTI : Ifsi, Aria, Sugi, dan

Gangan.

10. Ternan-ternan sepeI]uangan dalam rnengerjakan statistik Elfan, Ebel,

Rani, Mildha, dan Karina.

11. Ternan-ternan Altey's : Etha, Dyah, Yaya, Ajeng, dan Lia yang selalu setia

rnemberikan dukungan dan doa.
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12. Ternan-ternan SMU: Chacha, Oppie, Dede, Takwir, Trisas, Guntur, Sean,

Dandy dan lain-lain yang telah memberikan perhatian dan sumbangan

yang sangat berharga dalam penyusunan karya tulis ini. Terima kasih

sudah menjadi keluarga sekaligus sahabat yang baik.

13. Keluarga : Papa, Mama, Mba Ika, Andri serta keluarga besar penulis untuk

kasih sayang, perhatian, kesabaran dan doa yang tidak habis-habisnya

diberikan kepada penulis.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu namun dukungannya

dirasakan sangat membantu penulis.

Karya tulis ini tentulah belum sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia

menerima saran dan kritik yang dapat menunjang penyempurnaan karya tulis ini.

Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan.

Bandung, Januari 2005

Penulis

Windy Krisanti K.D.
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