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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke khadirat Tuhan YME, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Usulan 

Penelitian ini. Namun atas izin Tuhan YME, juga berkat usaha, doa, semangat, 

bantuan, bimbingan serta dukungan yang peneliti terima baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

 
Peneliti mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada kedua 

orang tua tercinta Nicko Manopo dan Uwen Setianengsih yang selalu 

memberikan rasa kasih sayangnya dan semangat pada peneliti dan juga 

memberikan doa serta dukungan moril maupun materi. 

 
Terwujudnya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah 

peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak terutama Yang Terhormat : 

1. Yang terhormat Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Komputer 

Indonesia (Unikom). 

2. Yang terhormat Dr. Dewi Triwahyuni, S,IP., M.Si selaku Ketua Program 

Studi  Ilmu Hubungan Internasional Unikom, ang  telah  memberikan  arahan  

dan memberikan ilmu juga wawasan selama masa perkuliahan serta 

terimakasih  atas  segala  waktu,  arahan,  kesabaran,  dan  dukungannya. 
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3. Yang terhormat Bapak H. Budi Mulyana., S.IP., M.Si., selaku Dosen Wali 

yang selalu memberikan dukungan, tenaga, waktu, pikiran, serta pengajaran 

yang baik selama penulis melaksanakan perkuliahan. 

4. Yang terhormat Bapak Andrias Darmayadi., S.IP., M.Si., P.hD selaku 

dosen pembimbing saya yang membantu dalam penyusunan Skripsi dan telah 

banyak membantu Penulis dalam segala hal  baik pengetahuan, memberikan 

pengarahan, pandangan, juga telah banyak membimbing, memberikan 

masukan, nasehat, saran – saran, dan motivasi kepada penulis Skripsi selama 

ini. 

5. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), yang telah 

memberikan dukungan dan motivasinya, selama Peneliti melaksanakan 

perkuliahan.   

6. Yang terhormat Teh   Dwi   Endah   Susanti,   S.E Sekretariat   prodi   yang   

selalu membantu  peneliti  dalam  urusan  administrasi  maupun  kendala  

dalam administrasi dan perwalian selama berkuliah di UNIKOM dan serta 

selama proses penyusunan skripsi. 

7. Ranjet Heriyanto yang selalu mendukung peneliti dalam mengerjakan 

penelitian ini baik moral maupun materil hehe 

8. Teman HI 2015 sebagai tempat pembelajaran yang sangat menyenangkan 

dan saling membantu satu sama lain. 
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9. Serta kepada semua pihak yang peneliti tidak bisa disebutkan satu-

persatu, terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses 

penyusunan Skripsi ini berlangsung. 

Akhir kata Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu dalam proses menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Serta 

menerima saran dan masukan dengan hati terbuka. Semoga usulan penelitian ini 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.  Semoga semua bantuan, dorongan 

dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang setimpal dari 

Tuhan Yang Maha Esa. Amin. 

 

 

Bandung, 20 Juli 2019 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Febby Regina Rista 

NIM. 44315017 

 

 

 


