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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada segenap kerabat, keluarga, dan teman-

teman seperjuangan penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungannya dan 

menemani penulis selama berproses menjadi manusia yang dapat memanusiakan 

manusia. 
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MOTTO 

“In the beginning woman was the sun. An authentic person. Now, she is the moon, 

a wan, and sickly moon. Dependent on another, reflecting another’s brilliance. We 

completely hidden sun, must restore ourselves. We must reveal the hidden sun-our 

concealed genius. This is our constant cry and the inspiration of our unified 

purposed. The climax of the cry, this thirst, this desire will impel the genius in 

ourselves to shine forth” 

 

-Raicho Hiratsuka-  

(Japanese feminist, 1886-1971) 
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Dan telah berhasil dipertahankan pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2020 
di hadapan penguji: 

 
Ketua Penguji 1 

 

 

Putri Elsy, S.S., M.Si. 
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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis ini adalah karya tulis saya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Airlangga maupun di 

perguran tinggi lain. 

2. Karya tulis ini murni hasil gagasan, penelitian, dan tulisan saya sendiri tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing. 

3. Karya tulis ini bukan karya jiplakan, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau 

pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara 

tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan 

disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 

berlaku di perguruan tinggi ini.  

 

 

Surabaya, 3 Mei 2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Ghea Ardiayu Puspitaloka 

121611333005 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta 

salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah 

menjadi suri tauladan seluruh umat manusia. Berkat kehendak dari-Nya, penulisan 

skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan tersusun secara sistematis, walaupun selama 

proses penulisannya menemui berbagai kesulitan dan hambatan serta masih terdapat 

banyak kekurangan.  

Skripsi yang berjudul FENOMENA GARASU TENJO DALAM DRAMA 

CHEF: MITSUBOSHI NO KYUSHOKU ini penulis buat berdasarkan keresahan 

penulis terhadap maraknya diskriminasi pada perempuan, salah satunya adalah 

fenomena glass ceiling atau dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah garasu tenjo, 

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi langit-langit kaca. Hampir 

sebagian perempuan di seluruh dunia pernah merasakan adanya “langit-langit kaca” 

yang membatasi mereka sehingga tidak bisa meraih tangga puncak perusahaan. 

Banyak yang lupa bahwa tujuan dari emansipasi adalah untuk menyetarakan derajat 

laki-laki dan perempuan. Perempuan juga memiliki kesempatan dan kemampuan yang 

sama dengan laki-laki dalam bidang apapun baik pendidikan hingga pekerjaan. 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap melalui ide dan gagasan yang penulis 

sampaikan dapat menggerakkan hati, khususnya para perempuan untuk terus berjuang 

dan pantang menyerah untuk memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki.  

Rampungnya skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang 

dengan segala kerendahan hati dan kesabarannya memberikan banyak support kepada 

penulis dalam menuliskan ide-ide dan gagasan menjadi sebuah tulisan yang sangat 

penulis banggakan. Atas segala dukungan yang luar biasa dari manusia-manusia hebat 

di bawah ini yang memang sengaja Tuhan ciptakan untuk menemani penulis berproses, 

ucapan beribu-ribu terimakasih rasanya masih sangat kurang bila dibandingkan 

dengan ketulusan yang mereka berikan selama ini. Penulis hanya bisa berharap semoga 
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ketulusan hati yang mereka berikan akan diganjar berjuta kebaikan dan kebahagiaan 

dari yang Maha Pemurah Hati. 

1. Nunuk Endah Srimulyani sensei, selaku dosen pembimbing skripsi dan ketua 

departemen Studi Kejepangan. Arigatou gozaimasu. Terimakasih atas 

kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis sejak penulisan 

proposal skripsi yang sempat berganti tema dua minggu sebelum sidang 

proposal, hingga terselesainya skripsi ini. Meskipun penulis seringkali 

melakukan banyak kesalahan, namun sensei masih dengan sabar membimbing 

penulis. Semoga perbuatan sensei akan dicatat sebagai amal kebaikan yang 

membawa manfaat bagi banyak orang. 

2. Seluruh jajaran departemen Studi Kejepangan, baik dosen maupun staf yang 

telah membimbing penulis dari nol, memberikan banyak pelajaran seputar 

bahasa dan kebudayaan Jepang yang belum penulis ketahui, memberikan 

penulis kemudahan dalam segala urusan akademik, dan pengalaman luar biasa 

berharga yang kelak akan penulis ceritakan kepada anak cucu penulis.  

3. Bapak, ibu, adik Inge, serta segenap keluarga yang telah memberikan 

dukungan baik secara finansial maupun moral sehingga penulis tetap mampu 

bertahan di tengah-tengah aral yang penulis temui di tengah perjalanan 

pencarian jati diri penulis.  

4. Keluarga koceng oren yang tinggal bersama penulis. Penulis tahu kalian tidak 

akan pernah bisa membaca ini. Terimakasih telah memberikan penghiburan 

kepada penulis di kala stress. Penulis berdoa semoga kalian panjang umur dan 

sehat selalu sehingga bisa menjadi saksi kesuksesan penulis. 

5. Teman-teman Studi Kejepangan angkatan 2016. Terimakasih sudah 

membersamai selama hampir empat tahun ini, mulai dari maba hingga penulis 

akan merampungkan studi strata satu. Gambaro! Tetap semangat teman-teman 

untuk meraih gelar yang kita inginkan. 

6. Teman-teman sepermainan michinkotachi: Aulia “sobat PP Darjo”, Olla “sobat 

perkonseran dan perkopian duniawi”, Dita “sobat julid” dan Adhim “sobat 

wibu” yang selalu memberikan tumpangan kos untuk menunggu jam kuliah 

selanjutnya, Haira “sobat hedon”, dan Nelza yang jauh di Bogor. Terimakasih 

telah meluangkan waktu kalian untuk menemani penulis sedari maba hingga 
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detik ini. Semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dengan baik sampai tua 

nanti. 

7. Teman-teman Kementerian Minat dan Bakat BEM FIB 2017: mas Dio, mbak 

Dyah, mbak Dina, mas Azhari, mas Ferdi, mbak Vinita, mbak Adin, Ardi, 

Iqbal, Dita, Olla, dan mbak Qonita yang banyak membantu penulis berproses 

dan belajar berorganisasi dengan baik. Banyak cerita yang tidak bisa penulis 

jelaskan di sini. Suwun rek! 

8. Mbak Laras, perempuan cerdas dan tahan banting yang sudah memperkenalkan 

penulis pada dunia kepanitiaan dan organisasi. Terimakasih telah menajadi 

inspirasi penulis untuk dapat menyeimbangkan waktu antara kuliah dan 

organisasi. Semoga dapat selalu bahagia dan bisa mensyukuri pekerjaan yang 

sedang digeluti saat ini. 

9. Teman-teman penulis di berbagai kepanitiaan, salah satunya Hamiz yang 

memberikan tumpangan di kos nya selama menanti jam kuliah, menjadi teman 

sambat selama penulisan skripsi hingga akhirnya bisa sidang bersamaan dan 

insyaallah juga akan wisuda bersama penulis tahun ini. 

10. Teman-teman SMA penulis, 7 pokak: yang telah mendahului kami meraih 

gelarnya, Dyah yang telah menjadi Sarjana Hukum, dan Elsa yang menjadi 

Sarjana Ekonomi, Fona yang insyaallah akan lulus berbarengan dengan penulis 

di tahun ini, Linda dan Dhea yang sedang berjuang menyelesaikan penulisan 

tugas akhirnya di tengah pandemi Covid-19, dan Agustina yang saat ini sedang 

menempuh semester enam. Terimakasih telah menemani penulis sejak SMA 

dengan berbagai cerita yang ada. Semangat untuk kalian semua! Semoga 

pertemanan ini abadi. 

11. Alifudin, terimakasih telah mengisi semester akhir penulis menjadi rekan 

berdiskusi, berbisnis, dan mencari inspirasi. Akhirnya impian untuk memiliki 

clothing line yang diberi nama Minasan.co dapat terealisasikan. Semoga selalu 

lancar kuliah dan bisnisnya. Ayo bersama-sama mewujudkan banyak impian 

yang belum diwujudkan. 

Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan di sini satu per satu 

karena keterbatasan ruang. Namun, segala jasa yang telah diberikan sungguh berharga 

untuk diri penulis. Sekali lagi, terimakasih atas dedikasinya yang telah diberikan 
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selama ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang 

dimiliki penulis selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat 

terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 

sekalian agar skripsi ini menjadi sebuah tulisan yang sempurna dan membawa manfaat 

bagi khalayak luas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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