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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya sampaikan yang sebesar-

besarnya, atas ijin, berkat dan kasih karunia-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan.

Saya menyadari, tanpa bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak saya

tidak akan dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan

yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada:

1. Pembimbing pertama Fanny Rahardja, dr., M.Si. dan pembimbing kedua

Endah Tyasrini, S.Si., M.Si. yang senantiasa memberi nasehat, arahan dan

himbingan dalam penulisan karya tulis ini.

2. Philips Onggowidjaja, S.Si., M.Si. yang telah membantu penghitungan

hasil penelitian dalam bent uk statistik.

3. Ibu Yuli, Bapak Riska, Bapak Koma, dan seluruh karyawan Laboratorium

Mikrobiologi yang selalu membantu menyediakan alat-alat dan bahan-

bahan penelitian.

4. Keluarga, Aswin dan teman-teman semuanya yang telah membantu dan

memberikan semangat dan kebersamaan sehingga karya tulis ini dapat

diselesaikan.

Serta masih ban yak lagi yang tidak dapat penulis sehutkan namanya satu

persatu, namun bantuan, saran dan kritiknya telah sangat membantu penulis dalam

penyusunan karya tulis ini.

Semoga karya tulis ini dapat benllanfaat baik untuk menambah informasi

maupun sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

Bandung, Januari 2005

Eveline Kristianti
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