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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan 

Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. sebagaimana mestinya dengan segala 

kekurangan dan kelebihannya. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

Ayahanda Rudy Mulyana dan Ibunda tercinta Rd. Neni Dewi Andria atas jasa-

jasanya, kesabaran yang tidak pernah lelah dalam mendidik, memberi cinta yang 

tulus, dan ikhlas kepada penulis dari sejak kecil hingga saat ini. Penulis 

persembahkan untuk kedua orang tua yang tidak henti-hentinya mendoakan 

penulis selama Peneliti dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini. 

Penulis sadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dukungan, dorongan, dan 

bimbingan serta bantuan dari beberapa pihak dalam proses penyusunan Proposal 

Penelitian ini., penulis tidaklah mampu untuk menyelesaikan proposal ini. Untuk 

itu pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia 

atas segala dukungan khususnya yang telah mengeluarkan surat yang 

dibutuhkan peneliti.  
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2. Yth. Ibu Dr. Rismawaty, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia atas segala dukungan serta 

doa yang selalu diberikan untuk peneliti. 

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

Studi Ilmu Komunikasi dan Public Relations FISIP Unikom. Terimakasih 

untuk segala motivasi, dukungan serta atas ilmu, perhatian dan pengertian 

kepada Peneliti.  

4. Yth. Bapak Inggar Prayoga M.I.kom selaku Dosen Wali dan Dosen 

Pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, nasehat, semangat, 

serta ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama ini. 

5. Yth. Ibu Tine Wuandari M.I.Kom selaku Ketua Sidang dan Yth Ibu 

Sri Dewi selaku penelaah yang memberikan masukan dan saran yang 

membangun pada penelitian ini. 

6. Yth. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

Adiyana Slamet, S.IP., M.Si, Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si , Drs. 

Manap Solihat, M.Si, Tine A. Wulandari, M.I.Kom, Dr. Ali 

Syamsuddin, M.Si, yang telah memberikan begitu banyak ilmu, 

pengetahuan, kesabaran, semangat, doa, bimbingan, dan motivasi bagi 

penulis selama kuliah di Universitas Komputer Indonesia 

7. Yth. Mbak Astri Ikawati, A.Md.Kom, selaku Sekretariat Program 

Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang telah 

membantu Penulis dalam memberikan informasi dan membantu dalam hal 

administrasi. 
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8. Yth. Ibu Ratna Widiastuti A.Md, selaku sekertariat Dekan FISIP 

Unikom yang membantu semua keperluan peneliti sebelum dan sesudah. 

9. Yth. Yana Umar Sebagai Dirigen PERSIB dan juga para boboth 

viking yang sangat membantu peneliti dalam memberikan data, hasil, 

motivasi, waktunya selama penulis melakukan observasi dan 

menyelesaikan proposal penelitian ini. 

10. Nabil Muhamad Rafsanjani, Mimin Ratmini, Sebagai Keluarga yang 

tidak pernah berhenti memberikan dukungan materil, moril dan semangat 

spiritual yang begitu sangat berarti. 

11. Azmi, karena telah banyak memotivasi, membantu doa, menyemangati, 

dan juga menemani selama laporan ini berlangsung. 

12. Kepada Sahabat Seperjuangan, Natasya El Chirsty, Alviani Nurul 

Fajar, Syifa Qori Nuraeni, Joshuahehe, Eva Putri Kusumah, Rezka 

Aulia, Suci Maulani, Lusy Cyntia, Dwi rahma yang telah menemani 

peneliti selama penelitian ini, terimakasih atas segala bentuk bantuannya. 

13. Sahabat-sahabat Seperjuangan, anak-anak komunikasi angkatan 

2011, khususnya IK-3 dan IK Humas-1 karena banyak sekali membantu 

penulisi, juga selalu menyemangati selama proposal penelitian ini 

berlangsung. 

14. Untuk Sahabat Semasa SMA BPI Rizkita Christi, Febrina Amalia 

Putri, Shinta Rosejuliani, Rosi Rosita, karena telah memberikan 

semangat, membantu doa dan memberikan motivasi kepada peneliti. 
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15. Serta Semua Pihak, yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu, terimakasih atas do’a dan dukungannya selama penulis 

melakukan Proposal Penelitian ini ataupun selama penulis menempuh 

studi hingga saat ini. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun 

akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT 

penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan bagi kita semua.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung,  Agustus 2018 
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