
 

 

KATA PENGANTAR 

  

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, 

Puji dan syukur penulis mempersembahkan kehadiran Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rakhmat dan karunianya sehingga penulis dalam menulis 

skripsi ini dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. 

Amin Ya Rabbal’Alamin. 

 Terimaksih kepada kedua orang tuaku, yang selalu mengiringi langkahku 

dengan do’a, serta kakek nenek yang ikut membesarkan saya hingga saat ini 

dengan kasih sayang dan do’a sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan 

terselesaikan. 

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menghadapi banyak kendala 

namun berkat adanya doa, dorongan dan dukungan akhirnya kendala itu dapat 

teratasi. Dan penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. 

 Pada kesempatan kali ini,dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

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

kepadayang terhormat :  

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H Eddy Soeryanto , M.T. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberi kesempatan untuk menuntut 

ilmu. 

2. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA selaku 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang secara tidak langsung 



telah memberi banyak kemudahan untuk Peneliti dalam mengenyam 

pendidikan. 

3. Yth. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom sekaligus 

dosen pembimbingan peneliti, atas ilmu, motivasi, nasehat keapada 

penulis, serta terimakasih yang senantiasa memberikan waktu, saran dan 

bimbingannya kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. 

Terimakasih banyak atas  semua pengalaman dan berbagai masukan yang 

telah diberikan serta kesabarannya selama ini. 

4. Yth. Dr. Manap Solihat, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unikom sekaligus dosen wali, yang secara langsung maupun 

tidak telah banyak memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan 

proposal penelitian ini dan terima  kasih  banyak  untuk segala  ilmu serta  

saran-saran yang  diberikan  selama  ini,  juga  canda  tawa disetiap 

waktunya 

5. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

UNIKOM Universitas Komputer Indonesia beserta staff yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kasih sayang serta 

ilmu yang bermanfaat, dan didikan kedisplinan yang luar biasa selama 

peneliti menuntut ilmu. 

6. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang membantu 

dalam proses administrasi penulis yang dilakukan. 



7. Ibu ayahku tersayang, adiku tersayang, sodara-sadaraku, keluarga besar  

yang telah banyak membantu dengan saran dan perhatian serta kasih  

sayangnya, atas doa restunya semua, peneliti ucapakan terima kasih 

banyak. 

8. Buat semua teman-teman seperjuangan yang  sekarang  juga  sedang  

skripsi dari kelas IK - 1 dan IK Humas 1 dari absen satu sampai terakhir, 

terima kasih banyak, kalian telah banyak membantu dalam segala hal. 

9. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan 

penelitian penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu. 

Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan sekali kritik serta 

saran yang  membangun  sehingga  tercapai  kesempurnaan  dalam  penulisan  

penelitian ini. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia. 
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