
KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahirrahmanirrahim. 

 Allhamdulillahi Rabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan keberkahan dan kenikmatan-Nya. Shalawat serta salam semoga 

Allah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan 

ridho, rahmat, serta karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Bahasa Jepang Diploma III 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis mengangkat tema 

“INFORMASI LOWONGAN KERJA MELALUI MEDIA ON-LINE YANG 

DISEDIAKAN PT. ACM (KARIR-UP) BANDUNG“ ini diharapkan dapat 

memberikan banyak kontribusi ide pada P.T ACM (karir-up) untuk lebih 

meningkatkan kualitas perusahaan. Selain itu, penulis juga berharap, semoga 

Tugas Akhir ini dapat menjadi salah satu referensi yang memadai bagi pembuatan 

Tugas Akhir yang akan datang. 

 Sebagai makhluk yang penuh khilaf, penulis menyadari bahwa Tugas 

Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun dengan 

keyakinan, do’a  dan ikhtiar serta dengan kemudahan dari Allah SWT, juga 

bantuan dan berbagai pihak yang membantu penulis sehingga pada akhirnya 

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Dan dengan segala kekurangan yang ada pada 

diri penulis, kritikan dan saran sangat membantu penulis menjadi lebih baik dan 



merupakan hal yang sangat berharga bagi penulis untuk menambah pengetahuan 

dimasa yang akan datang. 

 Penulis menghargai seluruh bimbingan, dorongan, bantuan, serta 

dukungan yang diberikan oleh semua pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A. K., M.S.,A.k., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko, Ir., DEA. selaku Rektor Beserta Staf 

Universitas Widyatama. 

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Partini Sardjono Pradotokusumo, Dra. selaku Dekan 

Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

4. Ibu Etty Kustiaty.,Dra.,M.Hum. selaku Ketua Prodi Bahasa Jepang..Ibu 

terima kasih banyak untuk 3,5 tahun yang berarti ini.. 

5. Ibu Uning Kuraesin, Dra, MPd., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih 

atas segala bimbingan, nasehat dan bantuannya serta kesabaran ibu selama 

membimbing penulis. Hontouni Arigatou Gozaimashita.. 

6. Semua Dosen terbaik yang ada di Fakultas Bahasa khususnya Program 

Studi Bahasa Jepang. Bu Etty, Bu Niniek, Bu Uning, Pa Asep, Pa Wisnu, 

Bu Tetty, Bu Devi, Bu Puty, Nozomi Sensei…..Doumo Arigatou 

Gozaimashita!miss you all… 

7. Bapak Wisnu Handayana, selaku Pembimbing selama penulis 

melaksanakan Praktik Kerja dan Para Staf di karir-up (Pak rahmat, teh 

Ditta juga semuanya), terima kasih untuk semuanya. 



8. Semua staf Akademik dan Non-Akademik Universitas Widyatama, 

khususnya Fakultas Bahasa. 

9. Papa (H.Darsono A. Latief) dan Mama (Hj.Marwiyah Somad)  tercinta, 

terima kasih untuk cinta, kasih sayang, kesabaran, kepercayaan serta kerja 

kerasnya dan semuanya yang mungkin tidak bisa penulis balas. 

10. Ketiga adikku tersayang Harry, Aldi dan Sari terima kasih untuk do’a dan 

dukungannya selama ini. 

11. Alm. Yayi, nyai, akas yang ada di surga..berkat doa dan wejangan selama 

masa hidup kalian akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliah DIII 

nya…penulis bangga menjadi cucu kalian..  

12. Untuk seseorang yang special Indra Agustian Jaya.,ST. Terima kasih 

untuk kesabaran, kasih sayang, perhatian yang tak pernah henti dicurahkan 

kepada penulis…Aishiteru .. 

13. Untuk Tantekuw tersayang Sari…3 tahun yang penuh kenangan..^^ 

14. Semua Keluarga..sepupuku…Ana,C’ari,K’alex,K’fran..aku sayang kalian.. 

15. Sahabat & Teman-teman terbaik ku di Kingstone City..My lovelly 

Dian,Lele’,X-zoet,Dini,Upi,Boo,Pir miss you  

16. Sahabat terbaikkuw Mey..love you…± 10 tahun kt bersama.. 

17. Saudara - saudarakuw di Bandung ..Wenny,  Widya, Eot, Mayank, Ega, 

Ipey, Deni, Arul, Ari, Agil & Eni…senang bisa mengenal kalian..2006 

d’best.. 

18. Anak – Anak 2nd home…Septy,Novi,Ella,Ega,Opick,Azka….makasih.. 

19. Semua teman-teman fakultas bahasa jepang, penulis tidak akan pernah 

melupakan kasih sayang dan perhatian kalian semua….Don’t forget me!!!! 



20. D’Masiv, Andra and The Backbone, Peterpan, Gigi, Ipank, Tiket, Irish, 

Neyo…Terima kasih untuk inspirasi, semangadh, dan ide – ide nya….. 

21. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya…… 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang membantu 

penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki 

banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 

konstruktif. 

          Bandung, Februari 2010 

          Penulis, 

 

   Sri Dharmayanti Putri 

 

 

 

 

 

 

 

 


