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PRAKATA

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas

rahmatNyalah Karya Tulis Ilmiah ini bisa saya selesaikan dengan baik.

Proses pembuatan KTI ini melibatkan banyak pihak sehingga untuk itu tak

heran kiranya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang

telah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. dr. Freddy Tumewu Andries, M.S. selaku pembimbing utama yang telah

memberikan masukan - masukan yang amat berharga dan menenangkan

hati saya sehingga saya bisa menjalani sidang KTI dengan baik

2. dr. Hana Ratnawati, M.Kes dan dr. Sri Nadya J. Saanin, M.Kes selaku

penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan

memberikan koreksi - koreksi yang amat berguna

3. Tim KTI yang telah bekerja keras mengorganisir dan mengurus mata

kuliah dan sidang KTI

4. Mama, terima kasih atas limpahan kasih sayangnya sehingga saya mampu

menyelesaikan KTI ini dengan baik

5. Papa yang telah memberikan perhatian lebih sehingga saya tergerak untuk

menyelesaikan KTI ini semaksimal mungkin

6. Tante Ita yang telah memberikan dukungannya dan dengan senang hati

bersedia meminjamkan komputemya sehingga saya bisa menyelesaikan

KTI ini

7. Papa Andi yang telah meminjamkan bahan - bahan yang sangat

memperkaya KTI ini

8. Mama Titi, Kak Ida, Vmo, Diva, dan keluarga Sangkuriang atas

perhatiannya selama saya menjalani kuliah di Bandung dan mengerjakan

KTI ini

9. Rini Rossanti, yang telah meluangkan waktu berdiskusi dan menjadi

sahabat hati di kala susah dan senang

10. Ternan - ternan semua Wita, Leonardo, Mance, April, Cindy, Eva K.,

Agus, Agung, Windy, Yusak, Okky, Tommyeko, Dicky, Tria, Daniel, Vita
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Vll

dan juga ternan - ternan dari TBM-AA yang tidak bisa saya sebutkan

sernua

11. Kepada sernua pihak yang telah rnernbantu yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu, terimakasih atas dukungannya sehingga saya bisa

rnenyelesaikan KTI ini

Kiranya KTI ini rnasih jauh dari sernpurna. Untuk itu penulis rnengharapkan

saran, rnasukan, dan kritik yang rnernbangun dari pernbaca.

Sekian dan terirnakasih.

Bandung, Januari 2005

Rabbinu Rangga Pribadi
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