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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat Rahmat 

dan Karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini Untuk Memenuhi 

Salah Satu Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  Program 

Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. 

 Dalam menyusun Skripsi ini, penulis cukup mengalami hambatan dan kesulitan 

yang dialami. Hal ini dikarenakan kerja keras, optimisme, dan dukungan dari semua 

pihak yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. 

Saran dan kritik yang membangun penulis harapkan dapat memberikan manfaat dan 

kemajuan bagi peningkatan penulis di masa yang akan datang. 

 Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: Ibunda Tercinta Teti 

Komalawati dan juga Ayah Tercinta Engkun Takdimuloh, S.Pd, serta keluarga besar 

atas segala doa, kasih sayang, motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada 

penulis. 

 Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dari banyak 

pihak, kepada: 

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

Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan izin dalam melakukan 

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

yang juga telah membantu memberikan pengesahan pada usulan penelitian ini. 

3. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku Dosen wali penulis yang selalu 

membantu dalam setiap perwalian perkuliahan. 

4. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.Si selaku pembimbing atas waktu, bimbingan, 

dorongan, arahan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skirpsi ini. 

5. Yth. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan mata kuliah 

untuk menunjang pengetahuan dan informasi kepada penulis sebagai bekal dan 

juga memberikan nilai terbaik untuk menyelasikan mata kuliah yang telah 

diberikan. 

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

Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu semua keperluan 

penulis sebelum dan sesudah  penulis melakukan penyusunan Skripsi ini. 

7. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom Selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak membantu dalam mengurus surat perizinan 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

8. Rekan-Rekan IK-5 2015 dan IK-Jurnalistik 3 yang sama-sama berjuang 

untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

9. Para Informan yang telah bersedia di wawancarai oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. 
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10. Anak-Anak POC yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar cepat 

lulus kuliah. 

11. Teman Sejati Saya Lutfi Satriana yang selalu hadir untuk mendengar 

curhatan ,sharing dan masukan yang positif. 

12. Kepada Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per-satu, yang telah 

membantu penulisan laporan ini hingga dapat penulis selesaikan. 

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dan 

semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadikan suatu bahan referensi yang 

bisa membantu untuk menyusun penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT 

membeikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang telah membantu dengan 

segala kesabaran dan keikhlasannya. 

     

      

    Bandung, 02 Agustus 2019 

                                                    Peneliti 

 

 

Andre Tri Utomo 


