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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

Rahmat-Nya, Hidayah-Nya, dan Inayah-Nya peneliti diberikan kekuatan, nikmat, 

karunia yang tiada hentinya selama mengerjakan Skripsi dengan judul “Korelasi 

Antara Motif dan Kepuasan Anggota Komunitas Podcast Indonesia dalam 

Mendengarkan Siaran Podcast Di Spotify”. Penelitian ini disusun untuk 

menempuh Ujian Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi 

konsentrasi Jurnalistik. 

Rasa terima kasih peneliti ucapkan kepada orang tua tercinta yaitu Bapak 

Pardimin dan Ibu Sri Wahyuni, karena cinta, pengorbanan dan kesetiaan mereka 

dalam mendampingi serta mendukung baik doa maupun secara finanasial kepada 

peneliti hingga menghantarkan peneliti sampai ke derajat mahasiswa saat ini yang 

tidak mungkin peneliti lupakan. 

Ujian Strata Satu (S1) ini selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk 

itu pada kesempatan kali ini dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti 

ingin menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu peneliti dalam 
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memfasilitasi pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Komputer 

Indonesia. 

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

FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan 

izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

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

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

memberikan pengesahan pada skripsi peneliti serta atas arahan yang 

diberikan dalam melaksanakan penelitian ini. 

4. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat M.Si selaku Wali Dosen yang telah 

senantiasa menjadi wali dosen peneliti selama masa perkuliahan, yang tak 

lupa memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada para wali 

mahasiswanya selama perkuliahan. 

5. Yth. Bapak Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan proposal penelitian dan telah meluangakan waktunya disela 

kesibukannya untuk memberikan koreksi, motivasi dan masukan kepada 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Yth. Bapak Drs. Manap Solihat M.Si selaku ketua sidang skipsi yang  

selalu memberikan motivasi serta arahan saran dan masukan dalam 

menyelesaikan skripsi kepada peneliti. 

7. Yth. Bapak Olih Solihin M.I.Kom selaku ketua penguji skipsi yang  selalu 

memberikan motivasi serta arahan saran dan masukan dalam menyelesaikan 

skripsi kepada peneliti. 
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8. Yth. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi  yang telah banyak 

membantu dalam memberikan pengajaran selama ini. 

9. Yth. Ibu Ratna Widiastuti, A.Md, dan Astri Ikawati, A.Md.Kom selaku 

Sekretariat Dekan FISIP Universtas Komputer Indonesia Bandung yang 

telah membantu semua keperluan peneliti pada pembuatan skripsi ini 

maupun selama perkuliahan. 

10. Yth. Kak Daru, Arvi, dan Rane selaku Pendiri Komunitas Podcast 

Indonesia yang telah mengizinkan dan membantu peneliti untuk melakukan 

penelitian di Komunitas tersebut. 

11. Seluruh Anggota Komunitas Podcast Indonesia yang telah senantiasa 

membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

12. Teman-teman khususnya sahabat-sahabat peneliti Ariska, Yuli, Dayna, 

Vicky, Jupe, Nisa, Cindi, Ajeng dan Eva yang telah tulus menemani dan 

menghibur peneliti juga memberikan banyak sekali semangat, doa dan 

dukungan, serta teman-teman Jurnalistik 1, Ilmu Komunikasi 3 dan Ilkom 

Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk 

bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada peneliti. 

13. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama penyusunan 

Skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu semoga Allah 

SWT, memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang telah 

membantu penulis dengan segala kesabaran dan keikhlasannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat 
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bermanfaat bagi semua pihak, umumnya bagi mahasiswa/i komunikasi khususnya 

konsentrasi jurnalistik.  

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi pada  penelitian ini 

mendatangkan kebaikan bagi banyak pihak, terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Agustus 2020 

 

 

 

 

Eka Wahyu Anggraini 

N I M : 41816119 

 


