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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa 

atas segala berkat, kasih, dan rahmat-Nya yang selalu menyertai sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”NIHILISME DALAM FILM ”AOI 

HARU” ini. 

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra di 

Fakultas sastra Program studi Sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha. Dalam 

skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan, mengingat 

keterbatasan kemampuan dan waktu penulis. 

Selama proses pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan banyak 

sekalidukungan, bantuan, dan doa, sehingga pada akhirnya skripsiu ini dapat selesai 

dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu: 

1. Bapak Anton Sutandio, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Sastra. 

2. Bapak Dra. Dance Wamafma, M.Si. dan Bapak Ferry Kurniawan, S.S.,M,SI. 

selaku Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Sastra Jepang Universitas 

Kristen Maranatha. 

3. Ibu Marisa Rianti, SS.,M.Hum selaku pembimbing I. Yang selalu sabar 

membimbing dan memberi masukan. Walaupun penulis sering meminta 

untuk lebih sering bimbingan, namun ibu selalu sabar dan tetap meluangkan 

waktunya untuk penulis. 
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4. Ibu Dr. Sri Iriantini, M.Hum selaku pembimbing sinopsis sekaligus dosen 

wali penulis, yang selalu mendukung, dan ememberikan inspirasi kepada 

penulis. 

5. Ibu Ethel Deborah Lewerisa, S.S., M.A., selaku pembimbing seminar budaya 

yang telah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran bagi penulis. 

6. Bapak Hongming selaku dosen wali yang terus mendukung penulis selama 

proses skripsi ini berjalan hingga selesai. 

7. Dosen-dosen ibu Melinda, ibu Esther, bapak Kamaga, bapak Watanabe, 

bapak Hada, ibu Rosida, bapak Suiton, ibu Renariah, bapak Allen, bapak 

Steven yang telah banyak memberi pelajaran selama penulis belajar di 

Universitas Kristen Maranatha. 

8. Ayah dan ibu yang selalu mendukung dan berdoa untuk penulis 

9. Atthiya Nurahmani, Amadea Nurhayyu, Hana Andita, Michelle , Conrev, 

Aubrey Drew selaku kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan 

saran-saran untuk pembuatan skripsi.  

10.  Karla, Omar, Sisca, Imam, Julius, Irfan, Fakhri, Gerry, Catherine, Azis, Osy, 

Shinichi, Robbie, Afelio, Yogi, Abed, Hadi, Raimon, Jofi, Alfon, Eric, Arra, 

Marco, Adit, Biondi, Rafael, Denanda, Rangga, Chen yang selalu membantu 

dan memberi semangat. 

Akhir kata, Semoga Tuhan selalu bersama dan memberkati kalian semua dengan 

kasih dan berkat-Nya yang begitu melimpah atas semua kebaikan dan bantuan yang 
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telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna untuk kepentingan Universitas 

Kristen Maranatha dan civitas akademika. 


