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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. 

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua 

tercinta yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan semangat pada penulis, juga 

memberikan do’a serta dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga.  

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama : 

1. Yth. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor UNIKOM yang telah 
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dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Yth. Bapa Olih Solihin. M. Ikom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNIKOM yang telah banyak memberikan pengetahuan 

dan berbagi ilmu serta wawasan selama penulis melakukan perkuliahan. 

5. Yth. Bapa Drs. Manap Solihat. M.si selaku dosen wali yang selalu sabar 

membimbing, mengarahkan, dan selalu mengingatkan penulis selama ini 

dengan sabar dan ikhlas. 

6. Yth. Bapa Wiki Wiksana. M.si selaku dosen pembimbing dalam 

penelitian skripsi saya yang selalu sabar membimbing, mengarahkan, dan 

selalu mengingatkan penulis selama ini dengan sabar dan ikhlas. 

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

membantu penulis dalam setiap kegiatan perkuliahan sehingga dapat 

menerapkan ilmu yang telah didapat dalam skripsi ini. 

8. Yth. Astri Ikawati, A.Md.Kom, selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah banyak membantu dalam mengurusi segala hal 

administrasi dari awal hingga akhir. 

9. Bapak dan Mamah , mereka adalah kekasih yang selalu meluangkan waktu 

untuk memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam proses 

pengerjaan skripsi ini. 

10. Para Informan Penelitian yang sudah banyak membantu kelancaran 

penulisan skripsi ini. Pa Ivan Sopian, Ibu Annisa Rilia, terima kasih banyak 

sudah mau direpotkan. 

11. Teman- Teman Yang Saya Cintai Adri, Hari, Tirta, Ajul, Charles, Rangga, 

Gloria, Sarah, Gracela, Annisa  yang sudah mendukung,  menyemangati, 
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dan memberi hiburan pada peneliti selama proses penulisan hingga 

penyusunan skripsi ini. 

12. Teman-teman “Seperjuangan” Ilmu Komunikasi 2019 UNIKOM Bandung, 

terutama teman-teman di IK-Jurnalistik 1 yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. Hidup Mahasiswa! 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu penulis pada penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu. Akhir kata, untuk menambah kualitas dari skripsi ini, maka kritik dan saran 

yang membangun selalu penulis nantikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 
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