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KATA PENGANTAR 

  

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pemahaman dan Penerapan Tradisi Sangjit Pada Masyarakat Etnis Tionghoa di 

Komplek Perumahan Taman Kopo Indah”.  

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Sastra Universitas Kristen Maranatha Bandung. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang positif dan membangun akan 

penulis terima sebagai masukan yang berarti sehingga diharapkan dalam 

penyusunan karya tulis berikutnya penulis dapat menyusun dengan lebih baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaanNya yang senantiasa 

membimbing dan memberi kekuatan.  

2. Yuk Ting Salim, S.E., M.A selaku Ketua Program Studi S-1 Sastra 

China Fakultas Sastra Universitas Kristen Maranatha yang 

memberikan bimbingan dalam studi penulis 

3. Drs. Siauphing Souphan Sanjaya, M.A., Ph.D. selaku dosen wali 

yang selalu memberikan perhatian dan bimbingan dalam studi penulis.  

4. Selvia, BA., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktunya, serta sabar dalam memberikan bimbingan dan 

mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Sastra Jurusan Sastra China 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah membekali 
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penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Kristen 

Maranatha Bandung.  

6. Segenap staf perpustakaan dan tata usaha Universitas Kristen 

Maranatha Bandung, yang telah mendukung penulis selama 

mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

7. Orang tua penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan 

baik moril maupun materil kepada penulis.  

8. Kakak juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa 

memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis. 

9. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tidak henti memberi dukungan 

dan motivasi kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skrispi 

ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga 

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.      
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Penulis   
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