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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb  

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, Penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, atas berkat dan 

rahmat-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul PERSEPSI 

PENONTON FUTSAL KEPADA WASIT WANITA (Studi Deskriptif 

Tentang Persepsi Penonton Futsal Kepada Wasit Wanita Melalui 

Pertandingan Bandung Futsal League Dalam Memimpin Jalannya 

Pertandingan).  

Tujuan dari penyusunan penelitian ini yaitu guna memenuhi salah satu 

syarat program perkuliahan yang harus di tempuh dalam menyelesaikan Program 

Studi Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.  

Dalam mengerjakan Skripsi ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesulitan 

serta hambatan baik teknis maupun non teknis. Namun atas izin Allah SWT, 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 

Untuk Ibunda Aam Amalia tersayang penulis ucapkan banyak terimakasih 

untuk segala doa, nasihat dan kasihnya yang sungguh luar biasa. Ayahanda Denden 

Suryawan tercinta atas doa dan dukungan baik moral dan materil. Kepada adik – 
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adik tercinta, Nadhia Ashrilya, Nazriel Alfarizy, yang telah memberikan dukungan 

serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini 

sesuai dengan waktu yang ditentukan  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan 

Skripsi dengan baik tidak mungkin tanpa adanya dorongan, bimbingan, bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis sampaikan 

rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung, 

yang telah mengeluarkan surat penelitian ke lapangan.. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah 

mengesahkan proposal ini untuk di seminarkan. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah banyak 

membantu selama proses akademik berlangsung. 

4. Yth. Tine A Wulandari, M.I.Kom selaku Dosen Wali peneliti yang 

semenjak awal semester hingga akhir semester ini telah membantu peneliti 

selama masa perkuliahan. 

5. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan banyak nasehat 

dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan 

Skripsi. 
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6. Yth. Staff Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM Bandung 

yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 

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

Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu semua 

keperluan penulis sebelum dan sesudah  penulis melakukan penyusunan 

Skripsi ini. 

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

Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

membantu semua keperluan penulis sebelum dan sesudah  penulis 

melakukan penyusunan Skripsi ini. 

9. Yth. Mohamad Rizki Saefullo S.Pd. yang telah bersedia memberikan 

informasi kepada peneliti dalam penelitian Skripsi. 

10. Teman – teman tercinta di Kersen Club, Agung Subangkit, Atami Puspa, 

Dila Arista, Firman Azhar, Ivan Marsali, Jasmine Mardhatilla, Nada 

Restu, Oki Octavian, Rangga Ulung, Reza Syahrial, Siti Shella, Tenny 

Arbyanti, Wiyeno Viandina. Terimakasih atas segala keceriaan, motivasi, 

cerita, dan pengalaman yang tak terlupakan, bisa mengenal kalian adalah 

salah satu anugrah terindah dalam hidup peneliti. 

11. Teman-teman IK 2 dan IK HUMAS 3 yang senantiasa memberikan 

dukungan, masukan, dan motivasi kepada penulis. 

12. Dian Anggraeni telah senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan 

motivasi, terimakasih atas semangat penuh, dukungan, nasihat-nasihat, serta 

doanya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian Skripsi. 
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13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian Skripsi 

yang tidak bisa penulis sebutukan satu persatu. 

 Peneliti hanya bisa mendoakan semoga segala bantuan, bimbingan, 

dorongan dan seluruh kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti 

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.  

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Maka 

penulis selanjutnya berharap dan berterima kasih segala saran dan masukan dari 

pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Juli 2019 

Peneliti, 

 

 

Moch Nadhif Akbar 

NIM. 41815029 


