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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

karunia, rahmat, kekuatan, dan dukungan, yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perilaku Konsumtif Penggemar NCT (Studi 

Deskriptif Perilaku Konsumtif Penggemar Boygroup NCT Di Media Sosial Twitter)” 

ini. Penyusunan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata 

kuliah Skripsi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, 

dukungan, bimbingan, saran, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya untuk kedua orangtua, adik, serta seluruh keluarga penulis yang selalu 

memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Dengan hati yang penuh 

sukacita pula penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang 

sudah membantu penulis, terutama kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Suryono Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

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

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia untuk ilmu dan semangat yang yang diberikan selama perkuliahan 

serta memberikan pengesahan pada penelitian ini. 

4. Dr. Manap Solihat, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

ilmu, pengetahuan, arahan, nasihat, bimbingan dan motivasi selama peneliti 

mengerjakan hingga menyelesaikan penyusunan usulan penelitian dan juga 

memberikan pengesahan pada usulan penelitian ini. 
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5. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si, selaku dosen wali yang telah memberikan ilmu, 

semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus maju. 

6. Astri Ikawati A.md. Kom dan Ratna Widiastuti, A.Md. Kom, selaku 

Sekertariat Program Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah banyak membantu semua 

keperluan penulis baik memberikan informasi serta dukungan juga selama 

menjalankan perkuliahan hingga pembuatan usulan penelitian ini.  

7. Ratna Widiastuti, A. Md., selaku Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak membantu memenuhi 

kebutuhan penulis selama menjalankan perkuliahan hingga pembuatan usulan 

penelitian ini. 

8. Seluruh Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasinya kepada penulis 

selama menjalani perkuliahan. 

9. Clara, Esther, Kayis, dan Armanda sebagai informan pada penelitian ini dan 

sudah bersedia memberikan data dan informasi pada tugas akhir ini. 

10. Cindy, dan Dhystiani, sebagai sahabat terkasih yang penulis anggap saudara, 

juga sebagai rekan seperjuangan dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini 

dan orang-orang yang selalu ada setiap saat bagi penulis. 

11. Febrina, Esra, Maureen, Sara, Jessica, Ara, Kayis, Shella, Ivana, 

Normansyah dan Kak Aji sebagai rekan dan support system penulis yang 

selalu membantu dan memberikan motivasi pada penulis. 

12. Teman-teman seperjuangan di IK HUMAS 2017 tahun akademik 2017/2018 

yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. 

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

satu persatu, semoga kiranya Tuhan selalu memberikan penyertaan dan 

berkatnya untuk kita semua. 
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Akhir kata penulis sangat berterima kasih pada pihak-pihak yang memotivasi 

penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini dan besar harapan penulis agar tugas 

akhir ini berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita 

semua. 

 

Bandung, April 2021 

Penulis 

 

 

 

Rodia Setia Sari M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


