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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT selaku 

pemilik kehidupan yang ditangan-Nya kesenangan dan penderitaan berada. Untuk 

pemilik kehendak yang kasih dan kemurahan-Nya selalu hadir dalam kehidupan 

orang-orang yang taat kepada-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan karuniNya, 

sehingga atas kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan skripsi dengan judul “Sufiks Pembentuk Nomina dalam Novel The Da 

Vinci Code Karya Dan Brown Serta Padanannya dalam Bahasa Indonesia (Satu Kajian 

Morfologis dan Sintaktis)” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang 

pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa di 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun 

demikian, dengan usaha dan segala kemampuan yang ada, penulis mencoba menulis 

skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga dapat berguna bagi pihak-

pihak yang memerlukannya. 

Skripsi ini tidak akan terwujud bila tidak ada pihak-pihak yang rela 

meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran, dan memberi semangat dan juga ide-

ide dalam penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itu, atas segala pertolongan, perhatian, dan bimbingan yang 

diberikan, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Ibu Prof. Dr. Partini Sardjono, Pradotokusumo Dra., selaku dekan Fakultas 

Bahasa Universitas Widyatama; 

2. Ibu Sasmi Farida,Dra,Msc, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa; 

3. Ibu Maria Y.W.L., M.Pd, selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris; 

4. Ibu Dr.Eva Tukyta Sari. Sujatna selaku Dosen Pembimbing; 
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5. Ibu Ypsi S. Soemantri. Dra., M. Hum dan Ibu Sasmi Farida, Dra. , M. Sc., selaku 

dosen penguji. 

6. Seluruh dosen yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu, mendidik dan 

membimbing penulis; 

7. Seluruh staff karyawan dan karyawati Tata Usaha Fakultas Bahasa; 

8. Mamah, papah tercinta, Fikri dan Bintang yang tiada hentinya berdo’a dan selalu 

memberi dukungan baik moral maupun spiritual; 

9. Kakek, nenek, om, tante, dan saudara-saudara sepupuku yang telah membantu 

penulis; 

10. Seseorang yang selalu setia mendampingi penulis dalam suka maupun duka, dan 

selalu memberikan dukungannya; 

11. Semua sahabat yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya Rani, Ika, Jihan, Wulan, Lintang dan Mutia yang selalu memberi 

warna dalam setiap saat yang terlewati; 

12. Teman-teman angkatan 2003 Inggrid, Sri, Marito, Ardi, Yudha, Shofa, Dani, dan 

Rita; 

13. Teman-teman di rumah Tri, Rinrin, Ai, dan t’ Heni. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan, do’a dan 

perhatian yang diberikan kepada penulis. Tak akan ada yang bisa penulis lakukan 

untuk membalas semua itu, biarlah Allah yang adalah sumber kebajikan dan 

kemurahan membalas semua yang telah dilakukan. 

 

 

Maha Suci Allah atas segala rahmat-Nya. 
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