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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang 

mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT. Puji dan 

syukur peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat serta karunia-Nya, peneliti diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan 

petunjuk dalam proses pengerjaan peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul: “POLA KOMUNIKASI KOMUNITAS BEATBOYS DALAM 

MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA” sebagai mestinya dengan segala 

kekurangan dan kelebihannya. 

Terimakasih dari hati yang paling dalam kepada Alm. Dadeng Sopian & 

Ibu Yunia Solihat sebagai kedua orangtua yang telah mencurahkan kasih 

sayangnya dan tanpa henti memantau, memperhatikan juga mendoakan, serta selalu 

memberikan dukungan moral maupun materil. Terima kasih juga untuk saudara- 

saudara tercinta untuk segala nasehat dan kasih sayangnya yang tiada batas serta 

semangat dan doa yang diberikan. Selama menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak 

lepas dari masukan dan saran dari berbagai pihak yang telah membantu peneliti. 

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat: 

1. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., AK., CA selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia atas 

segala dukungan khususnya yang telah mengizinkan peneliti melakukan 
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penelitian ini dan memberikan pengesahan penelitian ini sehingga dapat 

digunakan sebagai literatur bagi yang membutuhkan. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer 

Indonesia, untuk ilmu yang telah diberikan selama perkuliahaan dan 

memberikan pengesahan pada skripsi ini. 

3. Inggar Prayoga.M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

memberikan banyak pengarahan bimbingan, nasehat, dan motivasi, selama 

peneliti mengerjakan sampai dengan menyelesaikan penyusunan skripsi dan 

memberikan pengesahan pada skripsi ini. 

4. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si, selaku dosen wali bagi peneliti yang telah 

banyak membantu saat penulis melakukan kegiatan perkuliahaan dan 

memberikan motivasi untuk terus maju. 

5. Seluruh Staff Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM, yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Astri Ikawati, A.Md.Kom., selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak 

memberikan informasi, serta membantu memenuhi kebutuhan penulis 

selama menjalankan perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. 

7. Ratna Widisatuti, A.Md., selaku Sekretariat Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak 

memberikan informasi, serta membantu memenuhi kebutuhan penulis 

selama menjalankan perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini 
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8. Jaka Gunawan, selaku Pendiri Komunitas BEATBOYS yang telah banyak 

membantu berjalannya penelitian ini. 

9. Rijal Hilmi Fauzi, selaku kakak tercinta yang telah memberikan dukungan 

baik materi dan moril kepada penulis. 

10. Kepada Nida Adlina selaku teman terdekat yang selalu senantiasa 

memberikan semangat, mendoakan, meluangkan waktu, memberikan 

tenaga, dan kasih sayangnya, serta menjadi bagian dari perjalanan hidup 

peneliti. 

11. Asep wahyu, Doni Subagja, Gampang Widiarto, Malva Yoseana, Faisal 

Akbar, Ilham Ramadhan, Nova Oktavinus, Tresna Dian, Rizky 

Fauzan, Gita Parera, Faridah Santanu, Kirei Yamazaki, Fauzah Al 

Hawa, Salsa Salsabila, Adinda Agrani sahabat seperjuangan saya dari 

mahasiswa baru sampai melaksanakan penelitian ini, dan teman berdiskusi 

saya dalam proses penyelesaian penelitian ini yang mana kita saling 

mendukung satu sama lain 

12. Teman-teman Dipatiukur Boys Club yang selalu menjadi penghibur dan 

menjadi tempat bercerita dimasa perkuliahan, juga teman diskusi juga 

dalam menjalankan skripsi ini. 

13. Teman-teman Satu Bimbingan yang senantiasa saling diskusi, memberikan 

motivasi kepada peneliti. 

14. Teman-teman IK 1 tahun akademik 2017/2018 yang sama-sama berjuang 

dalam menyelesaikan skripsi ini 
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15. Teman-teman seperjuangan di IK Humas 2 tahun akademik 2017/2018 

yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini 

16. Serta rekan-rekan semua, dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap 

terjaga. 

Akhir kata guna penyempurnaan skripsi ini, peneliti selalu terbuka untuk 

kritik dan saran, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Bandung,  Agustus 2021  

Penulis 

 

 

 

Fasya Fadilah Arselan 
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