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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah 

memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat  menyelesaikan skripsi ini. Tanpa 

penyertaan-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengikuti sidang 

akhir dan meraih gelar sarjana strata satu Fakultas Sastra Program Studi Sastra Jepang 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi atau ilmu yang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembaca. 

Pada saat menyusun skripsi ini, banyak kekurangan dan kesulitan yang dialami, 

disebabkan oleh terbatasnya kemampuan penulis. Tetapi kekurangan dan kesulitan 

tersebut dapat diatasi berkat doa, bantuan baik moril dan materi, dan dorongan dari 

berbagai pihak. Penulis sadar tanpa bantuan dari pihal lain maka tugas akhir ini tidak 

dapat selesai tepat waktunya. 

Karena bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin mengajukan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung sangat telah membantu dalam perampungan tugas akhir ini. Penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Yang terhormat Bapak Drs. Dance Wamafma, M.Si. selalu Ketua Program 

Studi Fakultas Sastra Universitas Kristen Maranatha. 

2. Yang terhormat Ibu Ethel D.Lewerissa, S.S., M.A selaku Dosen 

Pembimbing 1 yang telah membimbing selama masa studi penulis, terima 

kasih atas segala bantuannya serta dorongan, masukan, dan kesabaran 

sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. 
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3. Yang terhormat Ibu Marisa Rianti, S.S., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 

2 yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas kesabaran dan 

pengertian Ibu sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.  

4. Yang terhormat Bapak dan Ibu selaku Dosen Jurusan Sastra Jepang yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis kuliah di 

Maranatha.  

5. Ibu Sri Iriantini, M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan 

motivasi dan masukan kepada penulis 

6. Ibu Rika selaku Staff Tata Usaha, terima kasih atas bantuannya yang telah 

diberikan kepada penulis selama penulis berada di Maranatha. 

7. Papah, Mamah, Caca, Khalil dan Dika yang selalu mengingatkan penulis dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materi. 

8. Sahabat terbaik  Ikhsan, Manda, Setya, Biba, Nadia, Ajrina, Indah, Icha, 

Ghaffar, Rhesa, Aldi, Vina, Helmi, Tantra, Agil, Karim dan Axel yang selalu 

memberi dorongan kepada penulis. Terima kasih banyak atas bantuannya. 

Terutama kepada Ikhsan yang selalu mendengarkan keluhan-keluhan penulis 

dan selalu memberi bantuan dalam mencari data sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.  

9. Teman-teman Sastra Jepang yang telah berjuang bersama selama kuliah. 

Senpai-senpai dan para kouhai yang pada masa kuliah selalu menemani 

penulis. Terima kasih banyak. Terutama Ira dan Sonia yang selalu membantu 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak. 

10. Teman-teman angkatan 2012 selaku teman seperjuangan yang setia 

menemani dan berjuang di kampus Universitas Kristen Maranatha. Terutama 

Amelia Maryani yang sampai sekarang selalu menemani dan seperjuangan 

dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak. Untuk Laurentia Inneke 

Chanata, S.S dan Chandra Widia, S.S yang selalu membantu penulis dalam 

belajar bahasa Jepang dari semester awal sampai sekarang. Terima kasih 

banyak atas bantuannya.  
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11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

Penulis dengan segala keterbatasan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika 

terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini. Penulis juga mengharapakan kritik, 

saran, dan masukan dari semua pihak yang membangun yang dapat menyempurnakan 

skripsi ini di kemudian hari.  

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap 

pembaca yang membutuhkan. 
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