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KATA PENGANTAR 

 

 

 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi Allah SWT, 

karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat 

diseleseikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada rasul akhir 

zaman Nabi Muhammad SAW. 

 Tugas akhir ini merupakan hasil penelitian mengenai “OBJEK WISATA di 

KABUPATEN PURWAKARTA BERPOTENSI TERHADAP WISATAWAN ASING 

KHUSUSNYA WISATAWAN JEPANG” . Tugas akhir ini penulis susun guna memenuhi 

salah satu syarat Ujian Sidang dan menyelesaikan studi pada Program Bahasa Jepang D3 

Universitas Widyatama. Penelitian ini telah diselenggarakan di DISHUBPARPOSTEL 

(Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi) di Kabupaten 

Purwakarta. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, 

saran, dan motivasi dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan 

dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 
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1. Niniek Syafrudin, Dra., M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 

pemikiran dan tenaga untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis 

selama penyusunan tugas akhir ini. 

2. Prof. Dr. Hj Koesbandijah Ak., M.S., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Universitas Widyatama. 

3. Dr. H Mame S. Sutoko, Ir,. DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

4. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, M.Hum selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Uning 

Kuraesin, Dra., M.Pd selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa yang telah memberikan 

nasehat dan kontribusi yang sangat berarti terhadap penyelesaian penelitian ini. 

5. Etty Kustiaty, Dra., M.Hum selaku Ketua Program Bahasa Jepang D3 Universitas 

Widyatama yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis. 

6. Dosen-dosen Fakultas Bahasa Jurusan Bahasa Jepang yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis selama kuliah. 

7. H. Dedy Mulyadi SH., selaku Bupati Kabupaten Purwakarta. 

8. Seluruh Staff DISHUBPARPOSTEL Kabupaten Purwakarta khususnya di bidang 

kebudayaan dan pariwisata, yang sudah membantu penulis mengumpulkan data 

penelitian. 

9. Seluruh Staff Akademik, PUPD, LDE Universitas Widyatama dan Karyawan di 

Lingkungan Universitas Widyatama. 

10. Ayahanda Tercinta M. Nandar Sunandar & Ibunda Tercinta Ugih Sugiharti, S.pd, 

yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang serta ketulusan memberikan doa yang 

tulus kepada penulis. 



 v 

11. Adikku Tersayang Gerry Julizar, Achmad Faudzi & seluruh anggota keluarga tercinta 

lainnya yang senantiasa memberikan doa serta dukungan untuk penyelesaian 

penelitian ini. 

12.  Teman – teman Jurusan Bahasa Jepang semua angkatan, yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis. 

13. Sahabat – sahabatku Terkasih Eries, Yanne, Michan & anak-anak kostn CIKUBA 4 

no. 4, terima kasih banyak atas dorongan dan motivasinya. 

14.  Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu  

kelancaran penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Dengan rendah hati segala saran dan kritik membangun 

penulis terima dengan senang hati yang diharapkan menjadi bekal untuk masa mendatang. 

 Akhirulkalam, penulis berharap mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 
 
 
 
 
 
       Bandung, Desember 2011 
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