
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah swt, Rabb semesta alam yang telah menciptakan 

seluruh isi langit dan bumi tanpa cacat sedikit pun. Shalawat salam semoga 

tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad saw, kepada keluarga, 

sahabat, tabi’it wa tabi’in hingga umatnya yang senantiasa konsisten berjuang 

menegakan kalimat Tauhid di muka bumi ini. 

 

Skripsi ini merupakan karya besar bagi penulis sebagai pengejawantahan 

ilmu yang dituntut selama hampir tiga per empat windu ditempat yang 

memberikan pengalaman dan tentunya ilmu bermanfaat dimasa kini hingga kelak 

dimasa mendatang. Perjuangan melawan rasa enggan kerap membayangi 

perjalanan penyelesaian karya ini, namun pada akhirnya semua rasa malas luluh 

lantah, hilang sirna berkat dukungan, bantuan serta dorongan yang disulut oleh 

para sahabat, guru, pembimbing dan do’a paling mujarab dari kedua orang tua. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih 

yang sebesar – besarnya kepada: 

 

1. Prof. Dr. Partini Sardjono P, Dra., selaku pembimbing yang tak kenal 

lelah, sabar dalam membimbing juga memberikan dorongan dan semangat. 

2. Seluruh Pimpinan dan Staf Fakultas Bahasa UTama, khususnya kepada 

jurusan Bahasa Inggris. 

3. Pimpinan dan Staf Public Relations & Marketing UTama, Bapak Lili 

Irahali, Bapak Firli Firlandi, Ibu Dening Royani, Ibu Tatat Setiawati, 

Bapak Iyan Heryana, Bapak Mifta, Bapak & Ibu Ade Sukmara sekeluarga, 

Bapak Agus ”Operator”, Bapak Budi Santosa, Ibu Icha dan seluruh 

penghuni “Ktaren”. 

4. Sahabat Siti Komariah, S.E. atas dukungan moril materil yang diberikan 

dan Yudhi Sulistiyo, S.T, thank’s guys. 



5. The Languagers, a.k.a Barudak Basecamp yang entah dimana bangunan 

tempat bernaung itu saat ini, that’s a pleasure time I spent in my life, miss 

you all guys. 

6. Seluruh penghuni Pers Kampus Mahasiswa sEntra UTama, so many 

things I’ve learn from this unit … 

7. English Clubers UTama, esspecially triangels; dizz, mots n chee, miss all 

that moments gals … 

8. Seluruh pihak yang membantu secara langsung atau pun tidak, mohon 

maaf karena keterbatasan hingga penulis tak dapat menyebutkan satu per 

satu 

 

Tak banyak yang dapat diberikan penulis selain secungkil do’a semoga 

apa yang diberikan dengan tulus ikhlas akan dibalas oleh – Nya berlipat ganda 

(Amin). 

 

Segala kesempurnaan hanya milik – Nya, Rabb semesta alam. Penulis 

menyadari bahwa karya ini begitu jauh dari sempurna karena keterbatasan dan 

kekuarangan pengetahuan serta pengalaman yang penulis  miliki. Namun upaya 

sebaik mungkin dan mempersembahkan yang terbaik telah dilakukan dalam 

penyelesaian skripsi ini. Kritik saran bersifat membangun sangat penulis nantikan 

dan diakhiri harapan semoga karya ini dapat bemanfaat bagi pembaca 

 

Bandung, April 2008 

Penulis 


