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KATA PENGANTAR  

  

Assalamualaikum Wr.Wb.  

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke khadirat Tuhan YME, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Namun atas izin Tuhan YME, 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 Usulan 

Penelitian  

ini.  

Peneliti mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada orang tua saya, 

Achdiat dan S yang selalu memberikan rasa kasih sayangnya dan semangat pada 

peneliti dan juga memberikan doa serta dukungan moril maupun materi.   

Terwujudnya penulisan Usulan Penelitian  ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah 

peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

terutama Kepada :  

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

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah 

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

Komunikasi  yang senantiasa memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu 

serta wawasan selama penulis melakukan perkuliahan.  

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

Komunikasi yang senantiasa memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu 

serta wawasan selama penulis melakukan perkuliahan.  

4. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si., selaku Wali Dosen yang telah 

banyak memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu serta wawasan selama 

penulis melakukan perkuliahan.  

5. Yth. Dr. Melly Maulin., S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Usulan 

Penelitian yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi 

kepada penulis selama melaksanakan bimbingan Usulan Penelitian. 

6. Khususnya Kepada Bapak Adiyana Slamet., S.IP., M.Si., Bapak 

Inggar Prayoga, S.I.Kom., Bapak Dr. Manap Solihat, M.Si., M. 

Dr.Drs.H.M.Ali Syamsuddin Amin,S.Ag.,M.Si.,  Ibu Tine Agustin 

Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom., seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang 

telah mengajarkan penulis selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama perkuliahan berlangsung.   

7. Yth. Retno W., A.Md.,selaku Sekertaris Dekan dan Astri Ikawati, 

A.Md,.Kom. selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang 
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selama ini telah banyak membantu dalam mengurus surat perizinan mulai 

dari   kerja praktek sampai akhir masa perkuliahan ini.  

8. Yang Saya Sayangi, Jacka Maulana Suhendra, Faiza Shintia, Alwan 

Khairullah, Mdilla, Iqbal, Rahman, Eko, Angga, Bagus, Deka, Nadya, 

Steven, Terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi dalam  

membuat Usulan Penelitian ini .  

9. Dan semua pihak Kedai Kopi Osiris, yang telah membantu yang tidak 

bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungannya.  

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pengerjaan Usulan 

Penelitian, Semoga dibalas setimpal dari Tuhan YME, dan dapat memberikan 

manfaat yang berarti. Akhir kata, penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini 

dapat berguna dimasa yang akan datang. Amin.  

Wassalamualaikum Wr.Wb.  

Bandung,  Desember  2019 

Penulis 
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