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KATA PENGANTAR 

 

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kami panjatkan kehadirat 

Tuhan yang Maha Esa karena atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai pada waktunya. Dalam 

Skripsi ini Peneliti meneliti mengenai “Strategi Komunikasi Subkultur Punk 

Melalui Produksi Media (Studi Deskriptif Strategi Komunikasi Subkultur Punk 

di Bandung Melalui Produksi Media Dalam Menyampaikan Informasi Kepada 

Sesama Pelaku Subkultur Punk). Peneliti ucapkan terima kasih atas doa dan 

motivasi yang diberikan oleh Keluarga, kedua orangtua penulis Mama Mutiara L 

dan Papa Maruli S karena telah berusaha untuk menafkahi dan menyekelohkan 

anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat 

pada umumnya, menjadi sosok yang kuat sebagai contoh anak-anaknya dalam 

kehidupan sehari-hari, ayah dan anak akan menjadi orang yang paling penting dan 

berharga untuk penulis. Peneliti ucapkan terima kasih atas doa dan motivasi juga 

dari adik Peneliti Daniel Septiadi S yang kini juga sedang berjuang dalam 

mencapai gelar sarjananya di FMIPA UNPAD, semoga lancer sampai kelulusan. 

Selama prosesnya, akhirnya sampai pada tahapan Skripsiyang harapannya 

Peneliti dapat melanjutkan proses penelitian ke-tahapan selanjutnya. Peneliti 

sangat menyadari banyak sekali peran dan dukungan dari berbagai pihak. Maka 

dari itu, dengan segala kerendahan hati, Peneliti juga ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 
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1. Yth Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A. selaku Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung, telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut dicontoh. 

2. Yth Drs. Manap Solihat, M.Si sebagai Dosen Pembimbing penulis dalam 

penyusunan Skripsi ini, yang penuh kesabaran di tengah kesibukannya 

untuk membimbing dan berdiskusi mengenai skripsi ini. Suatu kebanggaan 

menjadi bagian dari mahasiswa bimbingannya. 

3. Yth. Dr, Desayu Eka Surya, M.Si, sebagai Wali Dosen sekaligus Ketua 

Sidang terima kasih atas waktu bimbingan yang telah diberikan dan 

masukan-masukan terhadap penelitian ini 

4. Yth. Drs. H.M  Ali Syamsuddin, M.Si, sebagai penelaah sidang sidang, 

terima kasih atas masukan-masukan terhadap penelitian ini. 

5. Yth Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf di lingkungan Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga penulis dapat 

mengembangkan ilmu yang telah diberikan. 

6. Kawan-kawan Obonk Squad, sebagai teman dalam proses perjalanan 

studi di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) ini. Menjadi rumah 

kedua untuk mengerjakan tugas sampai larut malam, berbagi semangat, 

berdiskusi dan bermain di kala bosan, dan beristirahat dikala lelah dalam 

segala aktivitas, semoga kekeluargaan ini terus bertahan selamanya. 
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7. Kawan-kawan IK-2014 

Terima kasih pula bagi seluruh pihak yang baik secara langsung maupun 

tidak, telah memberikan pengaruh dan bantuannya terhadap penelitian ini. 

Yang selalu menemani dan selalu memberikan keceriaan selama 

perkuliahan dan memberikan arti pertemanan. 

8. Orang-orang spesial bagi peneliti Noviani Herdina, Reyvan Aldarian, 

Faisal F Ramdhani, Aditya Irdham, Deka Aditya, Angga Dhimas Y, Nenna 

Nur Islami, Teguh Prawito, Yana Satriyana, Hafiz, Ridwan Ryadi, 

Dhimas, Iqbal Jaya, Elfan, Nadya, Jaka, Alwan Tim The Rainy Summer 

dan semuanya yang mungkin akan penuh jika dituliskan untuk 

persahabatan yang kita jalin dan terima kasih atas semangat, dukungan 

materil juga doa yang telah diberikan sebelum dan sesaat nanti melakukan 

penelitian. 

9. Sesama Peneliti Intan Nurcholis, Sifa Silfia, Endah dan Eva yang 

memberikan semangat dan dukungannya dalam mengerjaan bimbingan. 

10. Sahabat dan semua keluarga Hossana Cimbeuluit dan semua yang 

membantu penulis dalam hal materil, non-materil, semangat, dan doa 

terimakasih telah membantu sampai skripsi ini selesai. 

 Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada 

penyusunan Skripsiini. Oleh karena itu Peneliti mengundang pembaca untuk 

memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari 

pembaca sangat Peneliti harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata 
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semoga penyusunan tugas ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Akhir 

kata Peneliti mengucapkan terima kasih. 
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