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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammualaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas 

rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

Penelitian ini dengan tepat waktu, Dalam menyusun Penelitian ini, peneliti cukup 

mendapatkan beberapa hambatan dan kesulitan. Terbatasnya kemampuan, 

pengetahuan, dan wawasan menjadi hambatan besar dalam penyusunan penelitian 

ini, namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. 

Dalam penelitian ini,  peneliti tidak mengerjakan sendirian. Banyak pihak 

yang membantu hingga penelitian ini selesai, untuk itu pada kesempatan ini, 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ayahanda 

E. Suardi Armansyah dan Ibunda Fatimah tercinta yang selalu memberikan doa 

dan restunya. Kasih sayang, perhatian, cinta, motivasi, dan limpahan materi yang 

tidak akan pernah terbalas hingga kapanpun serta kakak-kakakku tersayang 

Targuna, Taryadi dan Taufik. 

Tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 
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1. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A., selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah mengeluarkan surat izin 

pengantar untuk pelaksanaan penelitian skripsi di Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia. 

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

Komunikasi yang telah memberikan pengesahan dan aspek legalitas 

lainnya kepada peneliti. 

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

Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu dalam hal administrasi. 

4. Yth. Bapak Dr. HM. Ali Syamsuddin, S.Ag., M.Si., selaku dosen wali 

dan Ketua Sidang yang memberikan semangat serta motivasi kepada 

peneliti agar peneliti bersemangat dalam menyusun skripsi ini. 

5. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak membantu peneliti dalam menyusun dan memberikan arahan, 

memberikan saran, kebijaksanaan serta memberikan motivasi untuk 

membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Yth. Ibu Melly Maulin P, S.Sos., M.Si., selaku Penelaah yang telah 

membantu memberikan saran dan arahan serta motivasi kepada peneliti 

untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti dari awal 

perkuliahan hingga saat ini.  



viii 
 

8. Ibu Astri Ikawati. A.Md, Kom., serta Ratna Widiastuti, A.Md., selaku 

Sekertariat Program Studi Ilmu komunikasi yang telah banyak membantu 

mengurus data-data, informasi, dan memberikan kemudahan dalam 

menjalani perkuliahan ataupun keperluan lainnya. 

9. Ibu Dra. Lusi Susilayani, M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

Dan Politik Kota Bandung yang telah memberikan perizinan untuk peneliti 

melakukan penelitian. 

10. Yth. Bapak Amires Pahala S.E, selaku Kepala Sub Bidang Kinerja yang 

telah membantu dalam penelitian ini tanpa kebaikan beliau mungkin 

Penelitian dirasa sulit dalam penyelesaiannya. 

11. Yth. Ibu Lia Sofi Amalia, SE dan Ibu Wulan Haryati, SE selaku Staff 

Bidang Kinerja yang telah bersedia memberikan informasi, masukan, dan 

telah banyak membantu peneliti selama penelitian berlangsung. 

12. Terimakasih kepada: Ibu Nisa Nur Azmi,S.Kom dan Bapak Pradia 

Fajar R, S.STP yang telah menjadi informan untuk skripsi ini dan 

memberikan informasi serta masukan kepada penulis. 

13. Kepada seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan dan dukungan 

kepada peneliti. 

14. Angga Saputra selaku teman terkasih yang selalu memberikan dukungan 

dan motivasi dalam proses pengerjaan penelitian ini. 

15. Sahabat-sahabat di kampus Natasha, Alviani, Syifa, Esra, Diaz, Putri, 

Suci, Dian, Tasya yang selalu memberikan inspirasi semangat berbagi 

ilmu, semoga kita sukses seperti apa yang kita impikan selama ini. 
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16. Rekan-rekan IK-5 dan IK Humas 2014, kalian adalah mahasiswa yang 

selalu menjadikan kampus semakin berwarna dan memberikan makna. 

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih diperlukan 

penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian kalimat 

dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah turut serta membantu peneliti dalam melakukan skripsi ini. Semoga semua 

bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan 

dari Allah SWT, Aamiin. 

Wassalammualaikum wr.wb 

 

Bandung,   Agustus 2018 
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