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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 

dan Karunia-nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat 

beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 

zaman, aamiin.  

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu sayarat dalam 

dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu 

Komunikasi Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Komputer Indonesia. Judul yang peneliti ajukan adalah “Presentasi Diri Pemain 

Seni Atraksi Ular (Studi Dramaturgi Mengenai Presentasi Diri Pemain Seni 

Atraksi Ular di Cimahi).  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini peneliti dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat:  

1. Khusunya Kepada Ibu Tercinta Ecin Kuraesin dan Bapak 

Saepurrohman 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, 
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yang telah mengeluarkan surat izin dalam penelitian yang diajukan untuk 

memenuhi ujian sarjana.  

3. Yth. Ibu Dr. Rismawaty M.S.i selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNIKOM yang telah banyak memberikan pengetahuan 

dan berbagi ilmu serta wawasan selama penulis melakukan perkuliahan 

serta memberikan arahan dalam penelitian yang diajukan untuk memenuhi 

sidang sarjana. diajukan untuk memenuhi ujian sarjana. 

4. Yth. Bapak Olih Solihin S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program 

Studi Ilmu Komunikasi sekaligus sebagai Dosen Jurnalistik dan Ketua 

Sidang Skripsi yang senantiasa memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu 

serta wawasan selama penulis melakukan perkuliahan. 

5. Yth. Ibu Tine Agustin Wulandari, M.I.kom selaku wali dosen yang 

selalu memberikan wawasan serta motivasi baik dari segala aspek selama 

penulis melakukan perkuliahan. 

6. Yth Bapak Dr. Eddy Syarief  selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan arahan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan  

penulisan skripsi ini dengan baik 

7. Yth. Bapak Adiyana Slamet, S.IP., M.Si selaku dosen dan penelaah 

yang sudah memberikan peneliti banyak masukan dan saran yang sangat 

bermanfaat.  

8. Yth. Ibu Ratna Widiastuti, A.Md, selaku sekretaris Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak 

membantu dalam mengurus administrasi mahasiswa yang berkaitan 
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dengan perlengkapan penulis selama melakukan aktivitas perkuliahan di 

Universitas Komputer Indonesia. 

9. Yth. Ibu Astri Ikawati, A.Md, selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak membantu dalam dalam semua keperluan 

penulis dalam hal administrasi dan hal-hal teknis.  

10. Terimakasih Kepada Kakak Siska, Gian, Dini, Hendra, Adik Rafi, 

dan Keponakan Abang Rafa. Yang selalu memberikan dorongan 

motivasi, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

ini Insha Allah dengan sebaik-baiknya.  

11. Terimakasih juga buat Bobby, Rambo, dan Oskar yang selalu menghibur 

di kala peneliti jenuh dan bosan.   

12. Terimakasih juga kepada semua Informan Kunci Maupun Pendukung 

yang telah mau menjadi narasumber dan berbagi kisah dan pengalaman 

dalam menjalankan profesi sebagai pemain seni atraksi ular ini.  

13. Terimakasih kepada Glenda Melina Windyastari dan Kang Fikri 

Gissani yang selalu membantu peneliti dan mau menjadi tempat diskusi 

dan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini, dari mulai penyusunan 

proposal usulan penelitian dan sampai peneliti bisa menyelesaikan skripsi 

ini.  

14. Terimakasih kepada rekan diskusi sejawat Bagas Langalang Buana yang 

selalu memberikan peneliti masukan dan saran-saran yang sangat 

bermanfaat.  
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15. Terimakasih kepada Adam Januar, Eko Prasetyo, M. Haidar, Ricky 

Aditya S, Ita Rosita, Abdul Azmi, Faris Adlan Putra, M Rohmatulloh, 

Robby Tri Wahyudi, Juraida yang selalu membantu dalam segala hal 

dan selalu saling menyemangati satu sama lain.  

16. Terimakasih buat Cece Squad yang selalu berbagi informasi dan 

memberikan hiburan dikala peneliti sedang jenuh dan bosan. 

17. Teman – Teman IK Jurnal 1 – 3 Dan IK Humas 1 – 4 2015 yang selalu 

kompak dalam hal berbagi Informasi perkuliahan dan semoga 2019 Lulus 

Bersama. AMIN. 

 

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang telah membantu peneliti pada penulisan skripsi ini, semoga 

Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi 

perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima 

dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan 

segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan 

umumnya untuk kita semua.  
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