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KATA PENGANTAR 

 

Pertama – tama peneliti tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia – Nya, yang telah memberikan segala 

kekuatan, kemampuan, dan kelancaran kepada peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang “Efektifitas Web Pikobar.jabarprov Terhadap Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Seputar Virus Covid-19 (Studi di Kecamatan Coblong Kota 

Bandung)” sehingga dapat diselesaikan. 

Tujuan dilakukannya Penulisan Skripsi ini yaitu agar peneliti mendapatkan 

gelar Strata 1 (S1). Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendapatkan 

bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan 

Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Peneliti menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do’a 

kepada peneliti dalam menghadapi setiap tantangan, terutama ucapan terima kasih 

kepada Kedua Orang Tua peneliti Ayah (Dawan Harjo) dan Ibu (Rosniarti), yang 

tidak pernah bosan memberikan doa dan dukungan kepada peneliti selama ini. 

Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan 

semangat serta selalu mendukung segala hal yang peneliti lakukan.Tidak lupa juga, 

peneliti pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada Yth : 

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 
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2. Yth. Ibu Assoc. 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 Purwaningwulan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua 

Program Studi Imu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Yth. Bapak Dr. Drs. Manap Solihat, M.Si, selaku Dosen Wali Program 

Studi Ilmu Komunikasi kelas IK-1 angkatan 2016. 

5. Yth. Wiki Angga Wiksana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang 

telah membimbing dengan sangat baik. 

6. Yth. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, terima kasih telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti. 

7. Yth. Ibu Astri Ikawati A.Md. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia Bandung yang telah membantu semua keperluan peneliti selama 

penelitian berlangsung. 

8. Yth. Ibu Ratna Dwi Astuti, A.Md selaku Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah 

membantu peniliti dalam pengurusan surat surat dan administratif lainnya. 

9. Seluruh Keluarga Tercinta, yang tak pernah berhenti memberi dukungan 

materil, moril dan semangat spiritual yang begitu berarti. 

10. Rekan-rekan dan teman-teman yang telah membantu dan memberikan 

masukan positif dalam pembuatan skripsi ini. Khususnya bagi teman – 
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teman IK-1 (2016) dan Jurnal 1 (2016), serta masih banyak teman – teman 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

11. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan 

penelitian penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Penelitian (Skripsi), Semoga 

hasil laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, umumnya bagi mahasiswa/i 

komunikasi khususnya konsentrasi Jurnalistik. 

Terakhir penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT memberikan 

imbalan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dapat 

menjadikan semua bantuan menjadi nilai ibadah. Aamiin yaa rabbal’alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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