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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karna berkat  rahmat dan 

karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Strategi 

Marketing Public Relations Bilbao & Brasseries Bandung (Studi Deskrptif 

Mengenai Strategi Marketing Public Relations Bilbao & Brasseries Bandung 

Melalui Program Breakfast Club dalam Proses Rebranding)”. 

 Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua yang peneliti 

cintai, Ayahanda tercinta Nursan Apandi dan Ibunda Umi Hani atas segala 

pengorbanan dan kesabaran yang telah diberikan kepada peneliti, tanpa dukungan 

tersebut peneliti tidak akan mungkin bisa menyelesaikan penelitian ini.  

Peneliti sadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini 

tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan juga 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses 

Penelitian ini.  

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT, selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan inspirasi dan 

tauladannya yang patut dicontoh. 

2. Yth. Prof. DR. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan FISIP 

Universitas Komputer Indonesia Bandung, yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama peneliti berada di FISIP. 
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3. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti 

berada di Program Studi Ilmu Komunikasi. 

4. Yth. Olih Solihin, M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan pengetahuan selama peneliti berkuliah. 

5. Yth.  Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh 

kesabaran kepada peneliti. 

6. Yth. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti  selama berkuliah. 

7. Yth. Bapak Catur Kondo Sunyoto yang telah memberikan informasi 

terkait Bilbao and Brasseries Bandung. 

8. Rekan-rekan IK-7 dan IK Humas 2016 sebagai tempat belajar dan diskusi 

peneliti. 

9.  Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas segala dukungan, bantuan, saran-saran, dan masukan 

kepada penulis. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan semoga penulisan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca lain 

umumnya.  
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Semoga semua bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan itu 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, 26 Juli 2020 

 

 

Gina Sahla Arozak 
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