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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Waktu tak terasa telah membawa peneliti ke tahapan yang paling berharga. Berkat 

pemberian dan Rahmat Allah SWT, akhirnya peneliti dapat membuat suatu penelitian skripsi.. 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan mengucapkan  alhamdulillahirabbil 

a’lamiin. Tidak lupa Shalawat dan salam kami sampaikan kepada baginda Rasul  Nabi 

Muhammad SAW sebagai  Suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.  

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Kedua orang tua, yaitu Bapak Rudi 

Sundana dan Ibu Diah Kusumawati karena sudah merawat hidup peneliti, memberikan 

semangat serta motivasi , membina serta membimbing hidup untuk menjadi yang terbaik .  

Skripsi ini bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban dalam menyelesaikan 

studi akhir,  namun Skripsi ini merupakan sebuah karya tulisan yang bermanfaat untuk 

pembaca serta bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Skripsi juga bisa dijadikan sebagai 

referensi dan sumbangan pemikiran bagi kampus yang tercinta ini. Banyak tantangan dan 

rintangan yang dihadapi oleh peneliti dalam  menyelesaikan skripsi ini, namun tantangan dan 

rintangan merupakan jalan  demi meraih masa depan yang cerah. 

Selanjutnya dalam kesempatan ini, peneliti  mengucapkan rasa terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan 

karya ilmiah ini kepada: 

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

Komputer Indonesia (UNIKOM) 

2. Assoc. prof. Lilis Puspitawati, SE.,M.Si.,Ak., Selaku Dekan Fisip Universitas 

Indonesia (UNIKOM) 
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3. Dr. Melly Maulin Purwaningsih,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi  

4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.KOM . Selaku Dosen wali yang semenjak awal semester 

hingga saat ini telah membantu penulis selama masa perkuliahan 

5. Dr. Manap Solihat, M.Si selaku ketua sidang  yang telah memberikan saran serta 

masukan saat pelaksanaan sidang skripsi 

6. Dr. Yuni Mogot M.Si., CPR selaku penelaah sidang yang telah memberikan saran 

serta masukan saat pelaksanaan sidang skripsi 

7. Dr. Mahi  M.Hikmat., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti selama penyusunan skripsi 

8. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu serta 

pengetahuannya kepada penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. 

9. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis 

dalam pengurusan dan persuratan selama penyusunan skripsi maupun selama 

penulis berkuliah. 

10. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satupersatu, 

terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses penulisan usulan 

penelitian ini berlangsung. 

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan 

kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT . Peneliti pun meminta maaf sebesar-besarnya apabila 

adanya kekeliruan dalam penulisan skripsi  ini, karena sejatinya manusia memiliki banyak 

kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah SWT . Kritikan dan Saran akan 

menjadi masukan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti guna kesempurnaan 

penelitian ini. Demikian hal yang bisa disampaikan,  peneliti akhiri dengan ucapan  

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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