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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena berkat

rahmat danhidayahnya peneliti dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan

judul “Perilaku Komunikasi Anggota Komunitas Baraya Batim Bikers

Bandung Dalam Mempertahankan Loyalitas.

Penelitian ini merupakan syarat kelulusan Sidang Skripsi Studi Ilmu

Komunikasi Konsentrasi Humas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. Selama dalam penelitian melalui

proses bimbingan, dukungan serta bantuan dari semua pihak, peneliti dapat

menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini juga dengan segala ketulusan

dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada kedua orang tua, Ibu Lupi Herna Manihuruk dan Bapak Janner

Pardamean Limbong yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan

baik secara moril ataupun materil kepada peneliti, dan tak lupa peneliti ucapkan

terimakasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah

mengeluarkan surat pengantar untuk usulan penelitian ini.

2. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Komunikasi, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan membantu
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dalam mengurus berbagai perizinan yang cukup membantu kelancaran

dalam melaksanakan usulan penelitian.

3. Yth. Olih Solihin, M.I.Kom selaku Sekertaris Program Studi Ilmu

Komunikasi yang telah memberikan ilmu, informasi, motivasi kepada

peneliti.

4. Yth. Melly Maulin P. S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

sabar menghadapi peneliti dan banyak memberikan bimbingan, arahan,

saran serta waktunya dalam bimbingan penelitian ini, sehingga peneliti

dapat menyusun karya ini dengan baik.

5. Yth. Tina Rakhmatin, M.I.Kom, selaku Wali Dosen yang telah membina

saya sampai pada hari ini.

6. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi

UNIKOM, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah

mengajarkan dan memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti

selama perkuliahan berlangsung.

7. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md. selaku

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi, yang telah banyak membantu

dalam hal informasi dan mengurus surat perizinan yang berkaitan dengan

pelaksanaan usulan penelitian.

8. Hendrik, selaku pendiri Komunitas Baraya Batim Bikers Bandung yang

telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, serta peneliti

mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh member

Komunitas Baraya Batim Bikers Bandung.
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9. Para Sahabat yang terdiri dari, Dion Nugraha, Ory, Lutfi, Putu, Dikdik ,

Isma, Dimas Nurhayadi, Jaka Maulana, Nurreza Eko ,Rahman Dan Julay

sebagai sahabat dan orang terdekat yang tidak henti hentinya memberikan

semangat kepada peneliti.

10. Semua pihak yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang

telah memberikan bantuan serta saran-sarannya kepada peneliti.

Berdasarkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, peneliti menyadari

adanya kekurangan dalam penulisan usulan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti

meminta maaf yang sebesar-besarnya, peneliti juga mengharapkan segala

bentuksaran dan petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak yang akan

membantu dalam penyempurnaan usulan penelitian ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dan

semoga penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti

khususnya dan pembaca lain pada umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan

dan bimbingan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari

Tuhan YME, amin.
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