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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah–Nya yang berupa kesehatan, keyakinan, serta kesabaran dalam 

menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN KESAN PENYIAR 

RADIO BANDUNG (Studi Dramaturgi Mengenai Pengelolaan Kesan Penyiar 

Radio Rase 102.3 FM Bandung)”.  

Hasil penelitian ini dipersembahkan dengan segenap rasa cinta untuk ayah, 

ibu dan juga kakak yang senantiasa selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, dan 

mencukupi segala kebutuhan peneliti dari berbagai aspek sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini.  

Ucapan terimakasih setulus-tulusnya juga peneliti lantunkan untuk seluruh 

keleluarga besar serta sahabat yang selalu membantu, memberikan motivasi, saran, 

nasehat, dan juga segala sesuatu yang mebuat penelitian ini akhirnya terselesaikan. 

Dalam membuat penelitian ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi oleh 

peneliti baik secara teknis maupun non teknis, namun dengan semangat dan 

dukungan yang terus diberikan oleh orang-orang terdekat membuat penelitian ini 

akhirnya dapat terselesaikan. 

Peneliti menyadari bahwa tidak akan bisa menyelesaikan usulan penelitian 

ini tanpa bimbingan, dukungan, serta doa dari kedua orangtua dan berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarmya 

khususnya kepada:  
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1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor Universitas 
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2. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan dukungan 

berupa penandatanganan berbagai surat yang dibutuhkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

3. Dr. Melly Maulin Purwaningwulan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung yang telah memberikan 

dukungan dan juga masuka kepada peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian.  

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan 

dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Tine A. Wulandari, M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktunya untuk memotivasi, menuntun, dan senantiasa 

memberikan arahan serta masukan pada peneliti. 

6. Dr. Eddy Syarif selaku penguji dalam siding usulan penelitian yang 

memberikan banyak masukan untuk penelitian yang dilakukan peneliti. 

7. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., selaku dosen wali yang senantiasa 

membimbing serta meberikan arahan dan masukan selama berkuliah di 

Universitas Komputer Indonesia. 
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8. Astri Ikawati, A.Md.Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md selaku 

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik 

9. Dezi Nusa Putri, Dodo Triantito, Ranti Dwi Lestari, Imam Ady, M. 

Indranata Wijaya, dan Adhi Sofian sebagai informan dalam penelitian yang 

telah bersedia berbagi informasi serta waktunya yang sangat berharga. 

10. Seluruh pihak Rase 102.3 FM Bandung yang terlibat dan telah memberikan 

akses kepada peneliti dalam melksanakan penelitian. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti  dalam menyelesaikan 

penelitian ini. Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan dan juga jauh dari 

sempurna, sehingga peneliti dengan senang hati akan menerima kritik dan masukan 

yang membangun untuk perbaikan. 

Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak lain pada umumnya dan juga rekan-rekan unikom pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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