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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb.  

 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang mana atas segala berkat dan anugerah-Nya yang telah memberikan kekuatan, 

kesehatan, keyakinan dan jalan serta kesabaran bagi peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana. 

 Peneliti sangat meyadari bahwa adanya peran berharga dari orang-orang hebat 

disisi peneliti yang bersedia membagi hidupnya untuk bersama-sama  merasakan apa 

yang peneliti alami, hadapi dan rasakan. Dengan segala kerendahan hati, peneliti 

ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu atas 

segala cinta, kasih dan sayang mewarnai kehidupan peneliti dan selalu setia 

mendukung peneliti, memberikan  kekuatan moril dan memenuhi kebutuhan materil 

peneliti.  

 Peneliti sadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dukungan, dorongan dan 

bimibingan serta bantuan dari beberapa pihak dalam proses penyusunan Skripsi ini. 

Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati peneliti 

ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

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

Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang telah 

memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan skripsi. 

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

Komunikasi dan Publik Relations Unikom, yang telah memberikan nasihat, saran 

serta motivasi selama peneliti serta mengikuti perkuliahan. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer 

Indonesia. Selaku dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang banyak memberikan 

ilmunya kepada penulis melalui proses perkuliahan. 

4. Yth. Bapak Drs. Alex Sobur, M.S.i selaku dosen pembimbing penulis yang pada 

penulisan karya ilmiah ini, telah banyak memberikan masukan,arahan dan saran 

kepada penulis melalui proses pembimbingan, serta memberikan semangat agar 

penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. 
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5. Ibu Melly Maulin, S.Sos, M.Si, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia dan sekaligus dosen 

wali penulis yang telah banyak memberikan nasihat, masukan, semangat kepada 

penulis selama proses perkuliahan 

6. Seluruh Jajaran Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Bapak Adiyana Slamet, S.IP., 

M.Si, Bapak Yadi Supriadi, S.Sos., M.Phil. Ibu Desayu Eka Surya, S.Sos, M.Si, 

Bapak Inggar Prayoga M.Ikom, Ibu Tine A. Wulandari M.Ikom. Terima kasih 

kepada para dosen yang telah memberikan banyak ilmunya melalui proses 

perkuliahan, memberikan semangat dan masukan kepada penulis. 

7. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi. Ibu Astri Ikawati AMd.Kom. Terima 

kasih atas kemudahan proses administrasi. 

8. Sekertaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer 

Indonesia. Ibu Ratna Widiastuti, A.Md Terima kasih penulis ucapkan kemudahan 

proses administrasi. teman seperjuangan Aris, Muharom, Yoga, Rama, Eko, 

Devin, Rozy, Ajeng, Ryan, Silmi, IK-Jurnal 2016 terima kasih untuk motivasi 

dan kebersamaan kalian. 

9. Semua pihak, yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima 

kasih atas do’a dan dukungannya. 

 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlimpah bagi 

orang-orang yang telah membantu peneliti dengan segala kesabaran dan 

keikhlasannya. Akhir kata untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini, peneliti 

mengharapkan koreksi dan saran dari pembaca serta menerima masukan dan kritik 

tersebut dengan hati terbuka, sehingga dimasa yang akan datang penelitian ini dapat 

menjadi bahan yang lebih baik, lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Amin. 

Bandung, 18 Agustus 2020 

Peneliti 

Noveka Faisal Hamid 

NIM: 41816078 


