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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr wb 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan 

Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul: “Strategi 

Komunikasi Departemen Komunikasi Perusahaan dan Promosi PT 

Dirgantara Indonesia (Persero)”. 

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari 

itu peneliti menerima kritik dan saran untuk menbagun peneliti harapkan guna 

kesempurnaan penelitian Skripsi ini. Dalam penulisan ini, peneliti menghadapi 

berbagai kendala. Namun berkat rahmat dan hidayah Allah SWT juga berkat doa, 

usaha serta bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, disertai 

keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh, maka akhirnya peneliti dapat 

diselesaikan sebagaimana diharapkan. 

Terima kasih kepada kedua orang tua peneliti. Untuk Ibu dan Ayah dan 

juga Nenek yang telah menjadi orang tua yang terhebat dan selalu memberikan 

motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya 

kepada peneliti. Dengan kerendahan hati, peneliti akan berusaha untuk 

memberikan yang terbaik agar selalu menjadi anak yang dibanggakan oleh Ibu 

dan Ayah serta Nenek dan keluarga. Tanpa dukungan mereka, peneliti tidak akan 

dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
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Pada kesempatan kali ini dengan segala hormat dan kerendahan hati 

peneliti ingin menyanpaikan rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dan juga sebagai pembimbing dalam 

penyusunan Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam meyelesaikan 

penelitian ini. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah senantiasa 

menyetujui penelitian dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan 

oleh peneliti. 

3. Yth. Tine Wulandari, M.I.Kom selaku dosen wali dari pertama saya 

mulai perkuliahan sampai sekarang yang telah memberikan ilmu selama 

perkuliahan, informasi dan memberikan motivasi kepada peneliti. 

4. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si. selaku ketua sidang selama 

berjalannya proses berjalannya sidang sidang usulan penelitian sampai 

sidang skripsi, terimakasih banyak atas masukan dan motivasi yang telah 

diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini sehingga 

penelitian ini selesai. 

5. Yth. Tina Rakhamatin, M.I.Kom selaku penelaah selama berjalannya 

proses berjalannya sidang, terimaksih atas masukannya kepada peneliti 

sehingga penelitian ini bisa selesai. 



vii 
 

6. Yth. Bapak / Ibu Dosen, seluruh dosen Imu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung yang 

telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman kepada peneliti selama 

perkuliahan 

7. Yth. Mba Asri Ikawati., Amd.Kom dan Mba Ratna Widiastuti., 

Amd.Kom selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia yang telah banyak membantu dan 

memberikan pelayanan untuk peneliti demi kelancaran penyusunan Sidang 

Skripsi ini.  

8. Yth. Bapak Harry Harjoyo, S.I.Kom, bapak Kerry Apriawan S.I.Kom 

dan Mba Annisa Carolina selaku Staff karyawan Departemen 

Komunikasi Perusahaan dan Promosi PT Dirgantara Indonesia (Persero) 

serta Staff Humas lainya yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan 

penelitian dan juga meberikan informasi terkait penelitian serta 

memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti. 

9. Teman seperjuangan Afdhil Asnawi, Terimakasih atas solidaritasnya 

dalam melakukan penelitian yang sama di PT Dirgantara Indonesia 

(Persero) 

10. Terimaksih kepada Keluarga Besar Rojali Fun Team, atas 

solidaritasnya dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan, Oki Oktavian, Gema 

Taupik, Dzikri Iman, Himdami Zaim, Eka Renaldo, Eko Prasetyo, 
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Fikri Riski, Imansyah Hidayat, Wildan Julian, Rama Mulyana, 

Febrian Budi Satia, Anugrah Crhistian, Aditya Triadi, M Vicky, 

Tugagus Emir, Andriana (doyok), Digit Anugrah, Adib Rizky, Faisal, 

Asep Wahyu Serta teman-teman seperjuangan lainnya yang selalu 

menemani dan membantu selama proses penulisan skripsi ini semoga kita 

selamanya. 

12. Terimakasih kepada teman-teman IK- 4 dan IK - Humas 1 2015, yang 

sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang 

menyusun skripsi, semoga kita bisa menjaga silaturahmi. 

13. Terimakasih kepada Yustinus Rio dan Ipunk Tama serta keluarga 

Djarum, yang telah memberikan wawasan dan relasi selama diluar jadwal 

kosong perkuliahan 

Skripsi ini masih diperlukan penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari 

segi isi maupun pemakaian kalimat dan kata-kata yang tepat. Oleh karena itu, 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan 

penyusunan Sidang Skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum, wr.wb 

 

Bandung, Agustus 2019 

 

 

Jimy Pratama 

NIM. 41815119 


