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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: “PROSES KOMUNIKASI UNTUK 

MENGEMBANGKAN TALENTA SEORANG ARTIS DI YADI 

MANAGEMENT ARTIS BANDUNG” sebagai mestinya dengan segala 

kekurangan dan kelebihannya. 

  Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua 

orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan peneliti, juga 

yang memiliki peran terpenting dalam penyusunan skripsi ini serta sebagai 

pendorong semangat menjalani perkuliahan dan selalu memberi dukungan baik 

moral maupun materil.  

peneliti banyak memperoleh bantuan, dorongan serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses Penelitian ini. Oleh 

karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:  
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1. Yth. Prof. Dr. Ir. Eddy Suryono Soegoto Selaku Rektor Univeritas 

Komputer Indonesia 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia 

periode 2020 sekarang yang telah mengeluarkan surat izin praktek kerja 

laporan dan memberikan pengesahan pada usulan penelitian ini.  

3. 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 usulan penelitian ini. 

4. Dr. Manap Solihat, M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

memberikan banyak pengarahan bimbingan, nasehat, dan motivasi, selama 

peneliti mengerjakan sampai dengan menyelesaikan penyusunan usulan 

penelitian dan memberikan pengesahan pada usulan penelitian ini.  

5. Dr. Desayu Eka, S.Sos., M.Si., CICS dan Dr. Adiyana Slamet, S.IP, 

M.Si, selaku ketua sidang dan selaku penelaah usulan penelitian, yang telah 

memberikan banyak pengarahan, dan nasehat, selama peneliti mengerjakan 

sampai dengan menyelesaikan usulan penelitian dan berkenan untuk 

memperbolehkan mengikuti siding usulan penelitian. 

6. 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. 
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7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM, yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan.  

8. 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 usulan penelitian ini.  

9. 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 usulan penelitian ini  

10. Bapak Yayat Hidayat dan Ibu Feni Setiani selaku kedua orang tua peneliti 

yang selalu memberikan semangat, mendoakan, mendukung secara materi 

dan non-materi hingga akhir perkuliahan yang doa nya tiada henti. 

11. Teman-teman seperjuangan di IK Humas 3 2017 tahun akademik 2017/2018 

yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan usulan penelitian ini  

12. Kepada Putriana Permatasani selaku teman terdekat yang selalu senantiasa 

memberikan semangat, mendoakan, meluangkan waktu, memberikan 

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

peneliti.  

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

sebutkan satu persatu, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap 

terjaga.  
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Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan 

penelitian ini, namun peneliti tetap berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

para pembaca. Akhir kata guna penyempurnaan usulan penelitian ini, peneliti selalu 

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

Aamiin  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  

Bandung, Desember 2021 

Penulis 
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