
KATA PENGANTAR 

Assalamua’laikum Wr.Wb 

Dengan mengucap Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, yang telah meridoi segala jalan dan upaya 

peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. 

Dalam melakukan proposal penelitian ini tidak sedikit peneliti 

mengahadapi kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non-teknis.Namun atas 

izin Allah SWT. Jugaberkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan,serta 

dukungan yang peneliti terima baik secara langsung maupun yang tidak langsung 

dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal 

penelitian ini. 

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya peneliti tunjukan kepada orang 

tuayang selalu membantu dan memberikan dukungan baik secara moral,spritual, 

dan mental serta doa kepada peneliti hingga detik ini. Semoga dapat 

membahagiakan Mamah serta menjadi seperti yang Mamah harapkan untuk 

menjadi manusia yang berguna setidaknya untuk hidup ananda sendiri. Tidak 

hanya dukungan dari orang tua saja tentunya teman teman yang sudah 

menyemangati dan membantu dalam segala hal.  

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penggahargaan yang sebesar-

besarnya kepada : 



1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto selaku Rektor dan juga pendiri Universitas 

Komputer Indonesia (UNIKOM)  

2. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE.,M.Si.,Ak.,CAselaku Dekan 

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik.  

3. Melly Maulin P, S.Sos.,M.Si, Selaku ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah memberikan kemudahan dan informasi dalam 

menyelesaikan penelitian.  

4. Drs. Manap Solihat, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan Dosen Wali yang telah memberikan kemudahan dan 

informasi dalam menyelesaikan penelitian.  

5. Inggar Prayoga, M.I.Kom Selaku Ketua Pelaksanaan Sidang Skripsi 

Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan arahan dan 

informasi mengenai seminar usulan penelitian.  

6. Olih Solihin,S.Sos.,M.I.Kom Selaku dosen pembimbing penyusunan 

penelitian yang telah memberikan dukungan serta memberikan 

pengetahuan, bimbingan dan berbagi ilmu serta wawasan selama peneliti 

melakukan perkuliahan serta dalam proses pembuatan ususlan penelitian.  

7. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

kepada peneliti selama perkuliahan. 

 

 



8. Staff dan karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan informasi-infomasi yang berkaitan dengan perkuliahan. 

9. Ibu Misirah dan Ibu Rumingsih yang telah memberikan informasi pada 

saat penelitian. 

10. Dra. Ami Lesdiawati yang telah memberikan informasi, masukan dan 

pembelajaran tentang depresi. 

11. Dodi yang telah memberikan informasi terkait penderita selaku warga 

sekitar.  

12. Orang Tua dan Kakak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada 

peneliti 

13. Rohkani, Lula Hasya, Gracella, Devinta,Winda dan Resma yang telah 

memberikan dukungan dan masukan pada saat menyusun skripsi 

14. Selly Huldan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam 

menyusun skripsi 

15. Dan untuk seluruh pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu peneliti 

ucapkan terima kasih. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan 

penelitian ini masih diperlukan penyempurnaan dari berbagai sisi, baik 

dari segi isi maupun pemakaian kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

kesempurnaan penelitian ini, dan penelitian ini selanjutnya dimasa yang 

akan datang. Akhir kata peneliti berharap agar skripsi ini memberikan 

manfaat bagi peneliti khusunya dan pembaca lainnya umumnya. 



Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan itu 

akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Bandung,Februari 2021 

Peneliti, 

 

 

Yussi Gentari 

41816002 
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