
 

 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena 

atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih dapat berkumpul dan merasakan 

kenikmatan yang tiada tara hingga saat ini. Tak lupa juga saya haturkan puji 

setinggi-tingginya kepada para junjungan tertinggi umat manusia hingga saat ini 

yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah memberikan 

syafaat dan nasehat yang berguna kepada kita semua hingga saat ini. Syukur 

Alhamdulillah saya selaku peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang disusun 

guna untuk menempuh ujian akhir Strata 1 (S1) Sarjana Ilmu Komunikasi 

Konsentrasi Humas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Komputer Indonesia. Judul Skripsi yang peneliti susun adalah “Strategi 

Komunikasi Studio Foto Alfa Sekayu Melalui Media Sosial Instagram 

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi Komunikasi Studio Foto Alfa 

Sekayu Melalui Media Sosia Instagram dalam Mempromosikan Studio 

Fotonya)” 

Ucapan terimakasih yang tiada hentinya kepada Yts. ibunda Lismanery 

dan ayahanda Tarmizi selaku kedua orangtua yang selalu memberikan semangat, 

doa, dan memberikan segala dukungan yang sangat peneliti butuhkan. 

Terimakasih untuk semua dukungan kalian yang sangat berarti, keberadaan 

kalian sangat memberikan semangat hidup yang sangat tinggi. 
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Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan penyusunan Skripsi ini 

tidaklah lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itulah 

dengan segala kerendahan hati, peneliti sangat berharap bisa mendapatkan kritik, 

masukan dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan bagi peneliti 

sehingga dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembaca pada 

umumnya. 

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti 

serta beragam kendala yang ada, peneliti menyadari bahwa proses penyusunan 

Skripsi ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan baik moril maupun materil, dukungan, semangat, kritik dan nasihat 

sehingga proses penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa hormat dan 

ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin peneliti sampaikan kepada Yth: 

1. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A. selaku Dekan FISIP Universitas 

Komputer Indonesia Bandung yang secara tidak langsung telah memberikan 

banyak kemudahan untuk penulis dalam mengenyam pendidikan. 

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

dan juga Dosen Wali penulis yang selalu memberikan semangat dan mengajari 

kami baik di kelas maupun diluar kelas. 

3. Olih Solihin, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

selalu memberikan ilmu kepada penulis di kelas ataupun di luar kelas dan 

selaku Dosen Pembimning penulis dalam penyusunan laporan Skripsi, yang 
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dengan penuh kesabaran di tengan kesibukannya membimbing dan berdiskusi 

mengenai Skripsi ini. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari mahasiswa yang 

telah dibimbingnya.  

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

membimbing, memberikan masukan, arahan, nasehat serta motivasi kepada 

penulis. 

5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia beserta staff yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat, dan didikan 

kedisiplinan yang luar biasa selama peneliti menuntut ilmu. 

6. Ratna Widiastuti A.Md., selaku Sekretariat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik dan Astri Ikawati A.Md.Kom., selaku Sekretariat Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu semua keperluan 

penulis secara administrasi sebelum dan sesudah penulis melakukan Skripsi. 

7. Kepada Bapak Tarmizi dan Ibu Lismanery sebagai orang tua yang telah 

memberikan segalanya kepada penulis selama ini dan tentunya do’a dan 

restunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai seperti ini. 

8. Untuk Kuyung Edy Mursyidi selaku pemilik dari Studio Foto Alfa Sekayu  

yang selama proses penyusunan Skripsi ini peneliti selalu menganggu 

waktunya kuyung Edi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti 

dalam memberikan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga 

penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mengizinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian di Studio Foto Alfa Sekayu 
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9. Untuk Kuyung Heldo Jandika selaku admin sekaligus fotografer Studio Foto 

Alfa Sekayu yang telah bersedia menyempatkan waktu kerjanya untuk peneliti 

serta memberikan seluruh informasi mengenai admin Studio Foto Alfa Sekayu 

sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

10. Untuk Seluruh Informan Pendukung di Studio Foto Alfa Sekayu yang 

telah membantu peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, 

terimakasih atas bantuan serta informasi yang telah diberikan kepada peneliti. 

Semoga studio foto Alfa Sekayu dapat berjalan dengan lancar segala tujuan 

kedepannya dapat terlaksanakan dengan lancar dan baik, Amin. 

11. Untuk Sahabat Penulis, Eka, Esmeralda, Elvira, Finishia, Ninda, Annola, 

Dwi, Gita, Intan, Diah, Nadira selaku sahabat peneliti yang selalu 

memberikan hiburan dan semangat disaat melakukan proses penyusunan 

Skripsi. Terimakasih telah menemani menyusun penelitian ini. 

12. Untuk Richard Zamhier Tuahuns yang selalu memberikan motivasi, doa, 

dan juga dukungan kepada peneliti selama proses peneliti mengerjakan 

penelitian ini, terima kasih sudah sangat ikhlas menemani peneliti kapanpun 

peneliti butuhkan. 

13. Teman-teman seperjuangan di kampus IK-5 dan IK Humas 2, terima kasih 

telah banyak berbagi ilmu ditengah kesibukannya menyusun laporan Skripsi 

ini, memberikan semangat satu sama lain dan memberikan pelajaran berharga 

kepada penulis. 

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan Skripsi ini, Atas segala doa, semangat, 
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bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf 

bila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. 

Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa mendatang sesuai 

dengan fungsinya. 

 

Bandung, Agustus 2020 
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