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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Puji syukur  atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya dan 

dengan segala keterbatasan perihal waktu maupun kesempatan, penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir tepat pada waktunya. Laporan Tugas Akhir 

ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kolam renang Selly’s 

Swimming Pool di Jalan Rancagoong No.9 Turangga Bandung. 

Judul Laporan Tugas Akhir ini adalah “Peranan Wirausaha Kolam Renang 

Selly’s Sebagai Salah Satu Sarana Rekreasi di Kota Bandung”. Laporan ini 

disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Bahasa Jepang 

Diploma III Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. Penulis berharap Laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun pembaca. 

Penulis pun sadar tidak dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

sendiri. Ada beberapa orang yang juga terlibat dan juga mendukung penulis untuk 

menyelesaikan laporan ini. Karena itu, lewat kesempatan ini penulis juga ingin 

menyampaikan rasa terimakasih serta rasa hormat sedalam-dalamnya dan semoga 

Allah S.W.T memberikan balasannya kepada : 

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

Universitas Widyatama. 

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

Staf Pengajar yang telah memberikan bimbingan konseling, nasihat serta 

bantuannya selama ini. 
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3. Etty Kustiaty, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir dan 

Staf Pengajar yang telah memberikan waktunya untuk member bimbingan, 

nasehat, pandangan, pengarahan dan perhatiannya selama penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

4. Bapak Rendra Irawan selaku manager dari kolam renang Selly’s yang 

sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

praktik di tempat tersebut. 

5. Seluruh rekan kerja di kolam renang Selly’s Bandung yang tidak dapat 

penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas keramahan, 

bimbingan, kerjasama dan bantuannya. Tanpa rekan kerja penulis akan 

akan kurang begitu memahami kegiatan praktik yang penulis kerjakan di 

kolam renang Selly’s. 

6. Kepada para dosen pengajar, pahlawan tanpa tanda jasa dari Fakultas 

Bahasa Jepang Widyatama Ibu Etty, Ibu Niniek, Ibu Puti, Ibu Tety, Ibu 

Devi, Bapak Asep, Bapak Wisnu, Nozomi Sensei, Moriyama Sensei, いつ

もお世話になりまして、ありがとうございました。Terima kasih 

banyak atas dukungan moril dan ilmu yang telah diberikan selama ini. 

Ketulusan dan kebaikan para pengajar semua tidak akan penulis lupakan. 

7. Kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberi semangat, dukungan 

dan doanya. terimakasih yang tidak ternilai penulis ucapkan hingga 

ahirnya penulis dapat menuntaskan kewajiban sebagai mahasiswa. Semoga 

penulis dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga atas hasil yang telah 

dicapai. 
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8. Kepada teman-teman satu angkatan di Jurusan Bahasa Jepang, Eries, 

Michank, Yanne, Gina, Oppie, Suguh, Chibi dan Wisnu, terima kasih atas 

kekompakannya selama ini. いつも仲良しね！ 

9. Kepada teman-teman Japan Community Widyatama yang anggotanya 

begitu banyak dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih 

atas kerjasama yang telah diberikan dalam menjalankan berbagai kegiatan 

komunitas di kampus Widyatama, suatu kenangan yang tidak akan pernah 

penulis lupakan. 

10. Kepada sister Anggita Luna. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan 

masukannya. Semoga kita selalu sehati, saling dukung seperti sekarang 

dan seterusnya. 

11. Teman-teman Ka’sura, Rayya, Makki, Kiwil, Uchan, Kuyan, Dimseu dan 

teman-teman Ka’suragi, terima kasih karena kalian telah membantu 

penulis mengurangi stress dan jadi lebih bersemangat menyusun TA ini. 

“Ka’suragi YOYOY!!” 

12. Terakhir kepada Revi, yang selama ini mendukung penulis dan membantu 

banyak dalam penyelesaian tugas akhir ini dalam hal operasional. 

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya 

para mahasiswa Universitas Widyatama. 

 

Bandung,    Agustus 2011 

 

Nurul Mega Martiani 


