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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang berlimpah hamba 

panjatkan kehadirat-Mu Ya Allah, atas segala rahmat dan karunia-Mu. Shalawat, 

serta salam semoga tercurah selalu kepada jungjunan Nabi Besar Muhammad 

SAW, beserta keluarganya, para sahabat, serta umatnya. Peneliti menyadari bahwa 

karena taufik hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan tepat waktu. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisa Skripsi 

ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman peneliti. Adapun Peneliti banyak sekali mendapatkan bimbingan, 

saran, kritik, petunjuk dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan 

kali ini perkenankan Peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang 

yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini, terutama 

terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda 

Suherman dan Ibunda Mona Iskandar yang selalu memberikan kasih sayang dan 

semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil dan membantu Peneliti 

terutama melalui untaian doa-doanya. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan Skripsi ini, secara 

khusus Peneliti sampaikan terima kasih kepada :  
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1. Yang terhormat Assoc. Prof. Dr. Ir Eddy Soeryanto Soegoto, M.T 

selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia  

2. Yang terhormat Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 

Komputer Indonesia (Unikom). Yang telah memberikan perizinan atas 

Usulan Penelitian ini 

3. Yang terhormat Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program 

Studi  Ilmu Komunikasi Unikom sekaligus Ketua Sidang Skripsi, yang 

telah memberikan pengesahan pada Usulan Penelitian ini untuk Peneliti. 

4. Yang terhormat Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom, selaku Sekretaris 

Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu proses 

pembelajaran dan kemudahan selama ini 

5. Yang terhormat Adiyana Slamet, S.IP., M.Si selaku Dosen Wali yang 

selalu memberikan dukungan, tenaga, waktu, pikiran, serta pengajaran 

yang baik selama peneliti melaksanakan perkuliahan, juga telah banyak 

membimbing, memberikan masukan, nasehat, saran – saran, dan 

motivasi kepada peneliti selama ini
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6. Yang terhormat Tine Wulandari, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing dan Ketua 

Pelaksana Sidang Skripsi 2019 yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi 

ini dan telah banyak membantu Peneliti dalam segala hal  baik pengetahuan, 

memberikan pengarahan di dalam proses penyusunan Skripsi ini. 

7. Yang terhormat Safutra Rantona, M.I.Kom selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi 

yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini dan telah banyak membantu 

Peneliti dalam segala hal  baik pengetahuan, memberikan pengarahan dalam 

penyusunan Skripsi ini 

8. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), yang telah memberikan dukungan 

dan motivasinya, selama Peneliti melaksanakan perkuliahan.   

9. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom, yang telah memberikan dukungan, tenaga, waktu, pikiran, 

serta pengajaran yang baik selama Peneliti melaksanakan perkuliahan. 

10. Yang terhormat Ratna Widiastuti, A.Md dan Astri Ikawati, A.Md, Kom selaku 

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan 

bantuan dan kerjasamanya untuk membantu keperluan Peneliti sebelum dan 

sesudah melakukaam Skripsi. 

11. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2015, mulai dari senior hingga junior 

yang selalu siap menjadi tempat nyaman untuk sharing dan saling membantu 

12. Inge, Fira, Erly, Dwiyanti, Luthfi, Khairi, Henggar, Hermawan Afifa, Amalia, 

Megawati, Boby, Edo, Dyandra, Rizan yang selalu menjadi tempat mengeluarkan 
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segala keluh kesah peneliti mengenai segala macam permasalahan dari awal hingga 

kini. 

13. IK 1- 2015 dan IK- Humas 4 2015 sebagai tempat pembelajaran yang sangat 

menyenangkan dan saling membantu satu sama lain 

14. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu-persatu, 

terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi 

ini berlangsung. 

Akhir kata Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu  dalam proses menyelesaikan penulisan Skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi Peneliti khususnya dan pembaca lain umumnya. Semoga semua 

bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang 

setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiiin...  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

   Bandung,    Juli 2019 

 

Putri Amanda     

NIM.41815094 

 


