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Akhir ini. 

Penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 

kerjasama banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

2. Uning Kuraesin, Dra., M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Staf 

Pengajar yang telah memberikan bimbingan, nasihat serta bantuannya selama 

ini. 



3. Etty Kustiaty, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir  dan Staf 

Pengajar yang telah memberikan bimbingan, nasehat, pandangan dan 

pengarahan selama penyusunan laporan tugas akhir ini. 

4. Adang Sanjaya S.Pd., Kosasih sensei, terima kasih untuk bimbingan dan 

bantuannya selama PKL di CSBI. 

5. Seluruh rekan kerja di Citra Sarana Bahasa & Informatika Bandung yang tidak 
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