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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji serta syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

pencipta alam semesta yang menjadikan bumi dan lainnya dengan begitu 

sempurna. tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercura kepada 

Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini untuk mengikuti Penelitian pada Program Studi Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Humas. 

Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Konsep 

Diri Otaku Anime Anggota Komunitas ANIMEZ ID Regional 

Bandung”. Penyusunan ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari Bapak 

Urip dan Ibu Purwati sebagai orang tua yang telah memberikan segalanya 

kepada peneliti selama ini dan tentunya do’a dan restunya kepada peneliti 

sehingga peneliti bisa sampai seperti ini dan berbagai pihak. Oleh karena 

itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini 

peneliti mempersembahkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs, M.A. selaku dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang tidak langsung telah 

memberikan banyak kemudahan untuk peneliti dalam mengenyam 

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

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung yang turut 

membantu memberikan akses kemudahan dalam penelitian. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. 

4. Yth.  Tine A Wulandari, M.I.Kom  Selaku Dosen Wali dan Pembimbing 

yang dengan sabar telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, 

dan motivasi kepada peneliti selama bimbingan, dan juga memberikan 

arahan prosedur penulisan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian 

ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan limpahan 

rezeki oleh Allah SWT amin. 

5. Yth. Siti Fatimah, S.I.Kom., M.Si selaku penelaah pada proses 

pelaksanaan sidang yang telah memberikan masukan saran serta gambaran 

mengenai penelitian yang membantu akan kekurangan penelitian, hingga 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Ibu selalu 

diberikan kesehatan, panjang umur dan limpahan rezeki oleh Allah SWT 

amin. 

6. Yth. Melly Maulin P., S.Sos., M.Si selaku ketua sidang pada proses 

pelaksanaan sidang yang telah memberikan masukan yang membantu akan 

kekurangan penelitian, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan 

limpahan rezeki oleh Allah SWT amin. 
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7. Yth. Drs. Manap Solihat, M.Si selaku ketua sidang sebelumnya pada 

proses pelaksanaan sidang yang telah memberikan masukan yang 

membantu akan kekurangan penelitian, hingga akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, 

panjang umur dan limpahan rezeki oleh Allah SWT amin. 

8. Yth. Ratna Widiastuti A.Md selaku Sekretariat Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik dan Yth. Astri Ikawati A.Md.Kom selaku 

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah 

membantu semua keperluan peneliti secara administrasi sebelum dan 

sesudah peneliti melakukan penelitian. 

9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia beserta staff yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat, dan didikan 

kedisiplinan yang luar biasa selama peneliti menuntut ilmu. 

10. Kepada Fathul, Marfelina, Erwan,  Rosalina, Firli, Hafid   

selaku objek informan dalam penelitian ini yang telah bersedia untuk 

menjadi objek informan penelitian.  

11. Kepada Seluruh Anggota Komunitas Animez ID Regional Bandung 

yang telah tidak sengaja terganggu dengan penelitian peneliti serta 

membantu peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, 

terimakasih atas bantuan serta informasi yang telah diberikan kepada 

peneliti. Semoga Komunitas Animez ID Regional Bandung dapat 



 

ix 
 

berkembang dengan baik serta lancar segala tujuan kedepannya dapat 

terlaksanakan dengan lancar dan baik, amin.  

12. Sahabat-sahabatku Adham Januar, Anugrah, Aziz, Agit, Della, Eka 

Renaldo, Febrian Eff, Haidar, Jehan, Jimy Pratama, Ihsan, Indra 

Permana, Oki, Mansyah, Mamik, Restu, Ricky, Rizky Ramdhani, 

Syahrianul Riski dan Rojali Fun Team terima kasih atas dukungan dan 

keseharian selama menjalankan kuliah serta bantuan juga kebaikan kalian 

dan teman-teman IK-4, IK-Humas 1 2015. Semoga kita lulus tahun 2019, 

amin.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih 

banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

lebih baiknya kinerja peneliti yang akan datang. peneliti ucapkan terima 

kasih banyak pada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses 

menyelesaikan Penelitian ini, semoga penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti. Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah di 

berikan itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

 

 

 

 Bandung, Juli 2019 
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