
KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Yang 

Maha Pengasih dan Maha penyanyang, dengan kekuasaan dan segala rahmat-

Nya,  saya selaku peneliti senantiasa diberi kekuatan serta kesungguhan hati 

dalam melakukan serta melaksanakan penelitian. Dengan segala keterbatasan 

dan kemampuan peneliti, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan maksimal. 

Terimakasih kepada Ibu dan Baoa atas segalanya bantuanya, baik 

secara moril maupun materi, memberikan masukan dan motivasi yang terus 

menerus tidak ada hentinya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa 

bantuan dari pihak-pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu 

dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, Rektor UNIKOM. 

 

2. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, Dekan FISIP 

UNIKOM.. 

3. Yth. Ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP, M.Si,  Ketua Program studi 

IHI UNIKOM, Dosen Wali angkatan 2016 dan sebagai Dosen 

pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan 

memberikan masukan dalam penyusunan skripsi serta 

kesabarannya dalam membimbing peneliti.  



4. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj Aelina Surya, Dra, Guru besar IHI 

UNIKOM DAN Dosen IHI UNIKOM yang telah memeberikan 

masukan dan saran dalam penelitian ini 

5. Yth. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si, Ph.D, sebagai 

Dosen IHI UNIKOM yang telah memberikan masukan dan saran 

dalam penelitian ini.  

6. Yth. Bapak H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si, selaku Dosen IHI 

UNIKOM yang telah memeberikan masukan dan saran dalam 

penelitian ini 

7. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, Dosen IHI UNIKOM dan telah 

memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini. 

8. Yth. Teh Dwi Endah Susanti, S.E, Sekretariat IHI UNIKOM, 

yang telah membantu dalam pengurusan administrasi peneliti. 

9. Bapak Didi Suhardi yang telah memberikan segala bentuk 

support  bantuan Dana, dukungan serta doa kepada peneliti. 

10. Ibu Yayah Umayah yang senantiasa memberikan kehangatan 

serta kekuatan pada peneliti. 

11. Kaka Siska Astuti  yang senantiasa mengingatkan dan menjadi 

wali selama masa perkuliahan di Bandung. 

12. Noviana Tania Safitri  yang telah menjadi supporting system 

membantu dalam memberikan bantuan, dukungan serta Doa 

kepada Peneliti dan menjadi salah satu dorongan untuk segera 

menyelesaikan skripsi. 



13.  Buat teman-teman RUDET, terkhususnya  England, Jim, 

Zulkifli, Wicak, Ifal, dan Jason yang telah saling membantu, 

mendukung dan menemani serta menguatkan dalam masa-masa 

semester akhir.  

14. Untuk teman-teman Rumah, diantaranya Jeli, Agung, Pepep dan 

lainya, yang sudah mengakomodasi penyegaran dan teman liburan 

serta teman bicara selama masa pandemi ini 

15. Untuk semua teman-teman sepejuang dan satu pebimbing yang 

senantiasa menjadi teman daln saling memotivasi serta berbagi 

informasi. 

16. Dan Semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan 

penelitian skripsi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari secara sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih diperlukan banyak  penyempurnaan. Oleh karena itu, peneliti 

berharap mendapat saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca. 

Bandung,   Agustus 2020 

Peneliti 

 

 

 

Cahya Kurniawan 


