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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan 

kehadirat ALLAH SWT. Yang telah senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-

Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana dengan 

kelebihan dan kekurangannya. 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, peneliti 

menyampaikan segala puji bagi ALLAH SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, 

bantuan, bimbingan serta dukungan yang kami terima dari berbagai pihak, akhirnya 

peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya 

peneliti tujukan kepada Keluarga diantaranya, Ayahanda Sarnubi, Ibunda Sasnida, 

kakak-kakakku Vindy Olympia, dan Kevin Ariston yang selalu membantu dan 

memberikan dukungan baik moral, spiritual, dan material serta doa kepada peneliti 

hingga detik ini. Selama dalam proses penyusunan banyak kendala yang dihadapi 

namun berkat bantuan yang diberikan dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini bisa 

diselesaikan.  

Akhirnya dengan segala kerendahan hati izinkan peneliti untuk 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah berjasa memberikan motivasi dalam rangka menyelesaikan 

Skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah 

memberi izin untuk melakukan penulisan Skripsi ini. 

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

Komunikasi yang juga telah membantu memberikan izin dan memberi 

dukungan serta kemudahan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini. 

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

Komunikasi yang membantu peneliti dalam memudahkan segala teknis dari 

mulai pengajuan judul hingga sekarang. 

4. Yth. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si selaku Dosen Wali yang telah membantu 

peneliti selama masa perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia. 

5. Yth. Maulana Irfan, S.Sos., M.I.Kom selaku pembimbing atas waktu, 

bimbingan, dorongan, arahan dan bantuannya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

6. Yth. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan mata 

kuliah untuk menunjang pengetahuan dan informasi kepada peneliti sebagai 

bekal untuk penulisan Skripsi ini. 

7. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md.Kom Selaku Sekretaris Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu semua 

keperluan penulis sebelum dan sesudah  penulis melakukan penulisan 

Skripsi ini. 

8. Yth. Astri Ikawati A.Md.Kom Selaku Staff Sekretariat Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 
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membantu semua keperluan penulis sebelum dan sesudah  penulis 

melakukan penulisan Skripsi ini. 

9. Anggota Grup KMB, Dimmas Harfi, Naufal Fadhlurrohman, Indra 

Permana, Ridwan Hendrayana, Bayu Elfriza, Arby Priyanditya atas 

semangat kalian yang luar biasa, dukungan kalian tanpa henti, dan semoga 

kita semua panjang umur sukses bersama. 

10. Sahabat Terdekat Peneliti, Anton Wahyudi, Muhammad Saufi, Haris 

Wendy, Sandri, Andi Imam, Agus Setiawan, Ahmad Fauzan, Roy 

Irawan, Slamet Syamsul, Dhea Septi Khusmacahyadi yang menemani 

dan memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini, dan semoga kita 

semua selalu panjang umur dan sukses. 

11. Seluruh Keluargaku yang telah memberikan semangat dan dukungan 

dalam setiap doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

12. Teman-teman IK Jurnalistik 2015 dan Jurnalistik 3 yang menjadi 

tempat berbagi ilmu perkuliahan serta memberi semangat satu sama lain. 

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang 

yang telah banyak membantu dan juga turut andil dalam penyusunan Skripsi ini, 

tanpa adanya mereka tentunya penelitian ini tidak akan bisa berjalan dengan 

semestinya. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang saling 

membutuhkan satu dengan yang lain, dan tidak henti-hentinya peneliti bersyukur 

atas kehadiran rekan-rekan semua, dan semoga penelitian yang dilakakukan akan 

memberikan manfaat bagi semua. 

  



ix 

 

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan 

berkepentingan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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