
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan 

rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul REPRESENTASI FOTO JENAZAH CORONA VIRUS 

KARYA JOSHUA IRWANDI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ini 

sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salam dan 

shalawat tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta 

keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. 

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penelitian telah dilewati 

sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani, di samping sebagai pemenuhan 

kewajiban yang memang semestinya dilaksanakan. Namun atas izin Allah SWT, 

juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis 

terima baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Alhamdulillahirabbil’alamin. 

Oleh karena itu melalui kesempatan ini, peneliti menyampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada kedua orang tua peneliti, ayahanda tercinta Eko Winarno dan 

Ibunda tersayang Teni Ermina yang tak pernah letih memberikan dukungan moril 

dan materil selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat.  



Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang terkasih 

peneliti dan bersedia membantu melancarkan penelitian ini, yaitu kepada : 

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

juga pendiri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

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

Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 

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

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. Dan juga selaku Wali 

Dosen selama menimba ilmu di Unikom yang telah banyak 

membimbing, memberikan masukan, arahan, nasehat serta motivasi 

kepada peneliti selama masa penelitian.  

5. Yth. Tine A. Wulandari, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang 

selama penyusunan Skripsi ini banyak membantu, memberi masukan, 

arahan dan motivasi yang begitu bermanfaat bagi peneliti. 

6. Yth. Dr. Melly Maulin P., S.Sos, M.Si selaku ketua sidang skripsi dan 

penguji yang menjadi bagian penting untuk detik-detik kelulusan 

peneliti. 

7. Yth. Dr. Desayu Eka Surya, M.Si, CICS selaku penelaah sidang 

skripsi yang menjadi bagian penting untuk detik-detik kelulusan 

peneliti. 



8. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom Astri 

Ikawati, A.Md.Kom. dan Ratna Widiastuti, A.Md. yang banyak 

membantu mengurus kebutuhan peneliti selama penyusunan skripsi. 

9. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi  

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unikom yang telah banyak 

memberikan ilmu kepada peneliti selama pembelajaran. 

10. Yth. Joshua Irwandi selaku pembuat dari foto yang digunakan untuk 

penelitian ini. 

11. Yth. Annisa Syarifah yang telah memberikan perhatiannya, motivasi, 

semangat dan doa selama peneliti menyusun skripsi ini, terimakasih 

untuk segala kebaikan dan perhatiannya. 

12. Yth. Sandi Jaya Saputra S.I.Kom., M.Sn dan Santo Iswadi, S.I.Kom 

selaku narasumber yang telah membantu dalam lancarnya penelitian ini. 

13. Yth. Seluruh teman-teman IK 3 2016 yang banyak membantu dan 

memberikan motivasi selama kuliah.   

14. Yth. Seluruh teman-teman selama di perkuliahan terutama Santo 

Iswadi, Farhan Taufik, Indra Setiawan, Kresna Galih, Irvan Nur 

Pratama, M.Ridho, Deva Reska, Chairul Imam, Budi Gunawan, Fazri 

Fauzan, Alyari Akmal, Frenky Shapta yang banyak membantu dan 

memberikan motivasi selama kuliah. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang 

yang telah membantu peneliti dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam 

penyusunan skripsi ini.  



Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang 

telah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung dan penyusunan skripsi ini. 

Kritik dan saran yang membangun masih diperlukan dalam penyusunan skripsi ini 

untuk memperoleh kesempurnaan.  

Semoga skripsi yang peneliti susun dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Amiiin....  Terimakasih.   

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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