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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan menyusunan skripsi yang berjudul: “Daya 

Tarik YouTube Channel Djarumcoklat.com Dengan Menampilkan Band Indie Dalam 

Meningkatkan Citra Perusahaan Di kalangan Subcribernya”  

Untuk mama tersayang Ate Haryati terimakasih untuk segala doanya, nasihat materil dan 

kasih. Ayah tercinta Heri Setiawan atas segala doa dan dukungan baik moral dan materil. 

Terutama untuk semua kasih sayang yang tiada habisnya.. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proses pengerjaan penelitian ini banyak mengalami 

kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah 

SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Peneliti tidak mungkin 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ucapakan 

terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada : 

1. Yth. Assoc.Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., selaku Dekan FISIP UNIKOM, 

terima kasih atas segala bentuk perizinan yang telah diberikan kepada Peneliti. 

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

FISIP UNIKOM serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tempat 

untuk memberikan arahan, kritik, dan saran kepada Peneliti. 

3. Yth. Dr. Manap Solihat M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP 

UNIKOM, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti. 
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4. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si.,  selaku dosen wali peneliti, terimakasih atas 

meluangkan waktu untuk memberi arahan akademik selama perkuliahan 

5. Kepada Ketua Sidang Yth. Dr. Desayu Eka Surya., M.Si., CICS dan Penguji Dr. Yuni 

Mogot., M.Si., CPR yang telah Terlibat dari Penyelesaian  Sidang Skripsi 

6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada Peneliti. 

7. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md. dan Astri Ikawati, A.Md.Kom, selaku Sekretariat 

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNIKOM, atas bantuan dan pelayanan administrasi 

yang telah diberikan kepada Peneliti selama ini. 

8. Yth. Rahma Angga Kusumah selaku Pimpinan Atap Class terima kasih telah memberikan 

izin kepada Peneliti untuk melakukan penelitian. 

9. Yth. Arief F Rahman dan FX Arie Prastowo, selaku Team creative Djarumcoklat.com 

dan penasihat sosial media, terima kasih atas kesediaannya menjadi subjek penelitian serta 

waktu yang telah diluangkan untuk melakukan wawancara. 

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i UNIKOM yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per 

satu, terima kasih. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 

peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan semoga penelitian penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca lain umumnya. Semoga semua 

bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang setimpal 

dari Allah SWT. 
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Terimakasih juga kepada teman terbaik serta sahabat-sahabat setia peneliti Aldi 

Salman Renaldi, Mario Ossan Aditya, Aji Suryawijaya, Khoirul Anam,  Irman Maulana 

yang telah membantu dalam skripsi ini dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dikala 

kejenuhan datang, serta semua pihak tidak bisa disebutkan yang telah membantu sebelum dan 

selama pelaksanaan penelitian skripsi ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, umumnya bagi mahasiswa/i komunikasi khususnya konsentrasi humas.  

Wassalamu’alaikumWr. Wb 

Bandung,  Maret 2021 

Peneliti 

 

 

Rifansyah Setiawan 

Nim : 41816161 

 


