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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur tidak lupa selalu kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, 

karena atas Berkat dan Rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

proposal usulan penelitian Kualitatif dengan Judul : “PEMANFAATAN MEDIA 

SOSIAL INSTAGRAM HUMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG 

(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pemanfaatan Media Sosial Instagram 

Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung Sebagai Media Edukasi Pencegahan 

Virus Corona)” 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun, 

penulis telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan menerima kritikan, 

koreksi dan saran-saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan 

skripsi ini. Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang 

memberikan bantuan, arahan dan motivasi bagi penulis yang diberikan secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang tua penulis, Ayahanda Hadrianus 

Tasmadi dan Ibunda tersayang Agustina Sulistyanti yang tak pernah letih 

memberikan semangat, bimbingan, serta dukungan moril dan materil selama 

perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor dan juga pendiri Universitas 

Komputer Indonesia (UNIKOM)  

2. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik.  

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

dan juga Selaku Dosen Wali yang semenjak awal semester hingga saat ini telah 

membantu penulis selama masa perkuliahan .  

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi  

5. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom.,  Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak membimbing, memberikan masukan, arahan, nasehat serta motivasi 

kepada penulis selama masa penulisan tugas akhir skripsi.  

6. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa memberikan 

ilmu serta pengetahuannya kepada penulis. 

7. Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung Pak Handi dan Teh Seyla yang 

telah membantu dan bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan tugas 

penyusunan tugas akhir Skripsi. 

8. Bapak FX. Ari Agung Prastowo yang telah membantu dan bersedia menjadi 

triangulator sumber untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi. 

9. Florentina Suratmiyatun dan Christina Dina Mintorini sebagai keluarga 

tercinta yang selalu memberi semangat, nasehat, membimbing dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materil. 
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10. Diego Kost Squad Rifansyah, Aji surya, Fahri Padjar, Kh.Anam, Aldi 

Salman, Idham, Ayunda yang selalu memberikan semangat tersendiri untuk 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skirpsi. 

11. Serta teman-teman seperjuangan lainnya yang berasal dari Humas 2 2016 

yang selalu menemani dan membantu selama proses penyusunan tugas akhir  

Skripsi. 

12. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satupersatu, 

terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses penulisan 

tugas akhir skripsi.  

Dan semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan proposal penilitian ini. Akhirnya penulis menyadari 

sepenuhnya atas berbagai kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam 

proposal penelitian ini. Kritik dan saran selalu di harapkan sebagai acuan perbaikan 

kedepannya. Amin. 

 

Bandung,  Juli 2020 

Peneliti 
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