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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Maha Suci Allah yang senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya kepada orang-

orang beriman yang selalu taat, tunduk, dan patuh kepada-Nya, dan kepada orang-

orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa 

dipanjatkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa 

mencurahkan Rahmat-Nya kepada beliau, keluarga, para sahabat sampai kita semua 

hingga akhir zaman nanti. 

Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah 

menganugerahkan setetes Ilmu-Nya yang Maha Luas tak terbatas kepada peneliti 

yang memiliki banyak kedangkalan akal, sehingga Alhamdulillah peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan proposal penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pola 

Komunikasi Keluarga Terhadap Perilaku Kebiasaan Merokok Pada Remaja di Kota 

Bandung” Dalam penyusunan proposal penelitian ini banyak pihak yang membantu 

dalam pelaksanaan dan pengerjaannya. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti 

ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua Dani Sandra 

Krisna & Susi Sundari. Terimakasih atas doa, bantuan, dukungan serta kasih sayang 

yang tiada ternilai yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga membuat peneliti 

semangat untuk mengerjakan penyusunan skripsi ini. 

Selain itu, peneliti menyadari terselesainya penulisan sidang skripsi ini 

adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui 
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kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan rasa 

hormat, terimakasih, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor 

Universitas Komputer yang telah memberikan tempat untuk menuntut 

ilmu. 

2. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNIKOM 

sekaligus pembingbing skripsi yang telah membantu proses perizinan 

peneliti dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi. 

3. Yth. Dr. Melly Maulin P.,S.Sos.,M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi, yang selalu memberikan semangat dan mengajari 

kami baik di kelas ataupun di luar. 

4. Yth. Bapak Dr. Manap Solihat, M.Si selaku Sekretaris Program Studi 

Ilmu Komunikasi  

5. Yth. Bapak Olih Solihin, M.I.Kom selaku Dosen Wali 

6. Yth. Seluruh Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

UNIKOM, Terima kasih dengan segala bantuan untuk membantu 

kelancaran penulisan penyusunan skripsi ini. 

7. Yth. Astri Ikawati A.md. Kom Dan Ratna Widiastuti A.Md. Selaku 

Staf Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universtas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

membantu semua keperluan peneliti sebelum dan sesudah peneliti 

melakukan penulisan sidang skripsi. 
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8. Rekan-rekan Humas-2 dan IK-5 seperjuangan kuliah yang selalu 

memberi dorongan, motivasi dan dukungannya selama peneliti 

melakukan penulisan penyusunan skripsi ini. 

9. Dhoni, Malva, Fasya, Tias, Aditya, Asep, dan rekan-rekan lainnya 

mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani 

dan menyemangati peneliti disaat proses penyusunan skripsi. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penyusunan skripsi ini masih 

diperlukan penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun 

pemakaian kalimat dan kata-kata yang tepat. Oleh itu, guna penyempurnaan 

penyusunan skripsi ini, peneliti selalu terbuka menerima kritik dan saran yang 

membangun. 

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan sidang skripsi ini. 

Jerih payah yang tak ternilai ini akan peneliti jadikan sebagai motivasi di 

masa yang akan datang. Semoga penyusnan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, September 2021 

 Peneliti 

 

Rizky Muhammad Fauzan 

NIM. 41817155 


