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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan 

nabi besar kita Rasulullah, Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan seluruh 

pengikutnya hingga akhir jaman. 

Melalui kesempatan ini, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua 

penulis, Mama dan Papap. 

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat, 

terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor dan juga pendiri 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

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

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

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

Komunikasi sekaligus dosen wali yang semenjak awal semester hingga 

saat ini telah membantu peneliti untuk dapat menjalani perkuliahan. 

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi 
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5. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan pengetahuan,  memberikan  banyak membimbing, 

memberikan masukan, arahan, nasehat serta motivasi kepada peneliti.    

6. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa 

memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada peneliti. 

7. Astri Ikawati A.md. Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md. Kom, 

selaku Staf Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP 

Universtas Komputer Indonesia Bandung yang telah membantu peneliti 

dalam pengurusan dan persuratan selama penyusunan skripsi maupun 

selama perkuliahan. 

8. Reka Resti Fauzia dan Tika Nur Hasanah yang selalu menjadi 

tempat mencurahkan segala isi hati, selalu ada di segala fase kehidupan, 

tempat berbagi gelak tawa dan tangis pedih hingga bahagia.  

9. IK 4- 2016 dan IK- Humas 1 2016 sebagai tempat pembelajaran yang 

sangat menyenangkan dan saling membantu satu sama lain. 

10. Magang Squads dan Staff KPw Bank Indonesia, yang memberi 

banyak pengalaman berarti selama masa praktek kerja lapangan. 

11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan senantiasa memberikan dukungan, bimbingan dan masukan 

kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikan yang 

yang telah diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT. Peneliti berharap 
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semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran 

sangat penulis harapkan sebagai acuan untuk lebih baik dalam penulisan skripsi. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bandung, Agustus 2020 

Peneliti, 

 

Gita Hana Pertiwi 


