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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur pada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan 

segala kemampuan yang dimiliki. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad 

SAW yang telah menunjukkan umatnya kepada jalan yang benar. 

Penelitian yang dibuat ini berisi tentang “Efektivitas Komunikasi Kegiatan 

Roadshow Bank Indonesia Melalui Program Cikur (Ciri Keaslian Uang Rupiah) 

Terhadap Sikap Peserta Roadshow”. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 

dan menjadi tambahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khusus 

ilmu komunikasi. 

Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini dapat menjadi sebuah karya 

ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat membuka pikiran bagi 

siapapun yang membacanya, terutama mengenai Efektivitas Komunikasi Kegiatan 

Roadshow. Tentu tidak mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

hal ini. Segala tantangan peneliti hadapi dan dengan seizin-Nya peneliti dapat 

melaluinya. 

Penulis memgucapkan terima kasih yang teristimewa untuk mamah yaitu, 

Ibu Suminah dan Kaka Tercinta Mochammad Ardiansyah, Mochammad 

Iskandar, dan Risna Anggraini yang selalu memberikan doa dan dukungannya 

setiap saat dari sejak peneliti dilahirkan hingga sampai saat ini. Nasihat dan kasih 

sayangnya yang tak tergantikan selalu peneliti kenang. Ucapan terima kasih pun 



vii 

 

peneliti ucapkan untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa serta dukungan 

kuat untuk peneliti.. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-

orang yang saya hargai dan banggakan, yaitu kepada Yang Terhormat: 

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

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah 

membantu perihal administrasi penelitian; 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu perihal 

administrasi penelitian; 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia; 

4. Yth. Inggar Prayoga, M.I.kom. selaku Dosen Wali yang telah mendukung 

peneliti dalam segala hal, terutama dalam kelancaran mengikuti perkuliahan 

hingga kemudahan Usulan Penelitian, dan seluruh kebaikannya untuk 

peneliti; 

5. Yth. Dr. Kiki Zakiah, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu 

meluangkan waktunya, berbagi pengetahuannya, kesabarannya, dan 

berdiskusi dalam segala hal. Untuk itu peneliti menyampaikan 

penghormatan yang setinggi-tingginya.  

6. Yth. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia, khususnya Dosen Kehumasan yang telah membantu penulis dari 
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awal hingga akhir perkuliahan, sehingga penulis dapat menerapkan ilmu 

yang telah diberikan; 

7. Yth. Astri Ikawati, A.Md. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam berbagai urusan 

administrasi. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih untuk segala 

keikhlasan dan kesabarannya pada peneliti selama ini;  

8. Yth. Retno Widiastuti, A.Md. selaku Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang turut 

membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian; 

9. Teman – teman IK 5 dan IK Humas 3, yang telah menemani dan mengisi 

keseharian peneliti selama masa perkuliahan dengan canda dan tawa 

kebahagiaan yang kalian berikan. 

10. Teman-teman Terkasih, Sesilia Chandra, M.Ihsan Heryuda, M. Azman, 

Adham Januar Rizkiawan  sahabat yang selalu menghibur, memberikan 

semangat dan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga 

saat ini. 

11. Teman-teman Seperjuangan, Novalgi Rizkiawan, Indira Rembulan 

Almira, Ivan Marsali, Agung Subangkit, M. Nadhif Akbar, Selvi 

Septiani  yang dapat menghibur penulis dalam segala kondisi, dan selalu 

menemani penulis hingga saat ini. 

12. Teman-teman Heboh ku, Zikra Nurhafiza, Rika Rienita Wahyuli, Santi 

Intan Permata, Respi Silva Nadila, yang telah hadir menemani penulis 

dengan kehebohan dan keceriaan dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang 
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selalu menghibur dan memberi nasihat kepada penulis dalam bentuk 

apapun. 

13. Teman-teman Rantau ku, Refika Mutiara, Hesty Sriyanti, Windy 

Rahmany, yang selalu membuat penulis kesal dan bahagia di setiap tingkah 

nya namun selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal. 

14. Kaka Sepupu Terkasih, Dini Handayani yang selalu mendukung dan 

memberikan nasihat kepada penulis untuk selalu berjuang dan belajar 

hingga saat ini. 

15. Ibu Ety Rusmayati, Faris Adlan Putra, dan Keluarga, yang penulis 

anggap sebagai keluarga ke-2 di Bandung ketika penulis jauh dari keluarga 

penulis, yang selalu menyayangi, mendukung, memotivasi dan menerima 

penulis dengan sagala kekurangan penulis. 

16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu. 

Untuk penyempurnaan hasil Skripsi ini, penulis dengan sangat terbuka 

menerima kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat memperbaiki dan 

menambahkan sesuatu yang penulis lalai mengerjakannya. Semoga Penelitian ini 

berguna bagi semua. 

Terima Kasih 

Bandung, Juli 2019 
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