KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Melalui proses bimbingan,
dukungan, serta bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan Penelitian.
Oleh karena itu, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada
kedua orangtua, Mama tercinta Elly Kurniati, Papa tersayang Budi Suwarno, Ade
Davina serta eyang uti dan eyang kumis yang tidak pernah berhenti mendoakan,
memberi perhatian, kasih sayang, dan dorongan baik moril maupun materil.
Pada kesempatan ini juga dengan segala ketulusan dan kerendahan hati peneliti
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :
1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politk Universitas Komputer Indonesia Bandung yang
turut mempermudah proses belajar peneliti.
2. Yth. Dr. Rismawaty, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan memberikan ilmu
kepada peneliti serta turut membantu dalam pengurusan dokumen
Penelitian.
3. Yth. Tine Wulandari, M.I.Kom, selaku dosen pembimbing serta dosen
wali yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan Penelitian
ini serta memberikan kritik dan saran yang bermanfaat juga memberikan
semangat dan nasehat sehingga laporan ini dapat terselesaikan
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4. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom, selaku dosen sekaligus Ketua sidang yang
senantiasa memberi masukan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Yth. Melly Maulin P., S.Sos., M.Si, selaku dosen sekaligus Penelaah yang
senantiasa memberikan masukan, bimbingan, serta motivasi kepada
peneliti.
6. Yth. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, yang
senantiasa memberikan ilmu serta pengetahuannya kepada peneliti.
7. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md dan Astri Ikawati, A. Md.Kom selaku
Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNIKOM yang telah
membantu peneliti dalam pengurusan dan persuratan selama mengerjakan
penelitian maupun selama peneliti berkuliah.
8. Yth. Endriawan, S.E. Ak, selaku staff Humas PT. Len Industri (Persero)
yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber bagi peneliti.
9. Yth. Septian, selaku staff HRD PT. Len Industri (Persero) yang turut
membantu peneliti untuk mendapatkan data serta narasumber selama
melakukan penelitian.
10. Jun-jun, Rike, Shafa, Fidia, Lasma, Esme, Cici dan Yenni serta temanteman seperjuangan lainnya yang selalu menemani, membantu, menghibur
dan memberikan semangat selama proses penulisan penelitian ini.
11. Teman Seperjuangan anak bimbingan Tine Squad 2019, yang selalu siap
memberikan dan juga bertukar informasi.
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12. Ajeng Eka, Rani, Syifa, Ruben, Madam, Salma dan Sigarantang
sebagai sahabat yang selalu siap mendengar keluh kesah, memberikan
semangat, dan menghibur peneliti dalam proses penulisan penelitian ini.
13. Serta kepada semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satupersatu, terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingan selama proses
Penyusunan Penelitian.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
membantu, memberi dukungan, bimbingan dan masukan kepada penulis dalam
menyelesaikan Penelitian.
Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan akan
mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga
penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Bandung, Juli 2019
Peneliti
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