KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT Dimana hingga saat ini atas
Berkat Dan Karunia –Nya penulis dapat menyelesaika Skripsi ini.Tidak sedikit penulis
mengalami kesulitan dalam menyelesikan selama skripsiini.Namun berkat Doa dan Dukungan
dari banyak pihak membuat penulis mampu melaksanakan Penelitian ini denganbaik. Penulis
juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada orang tua tercinta, Bapak Ruchiatna Dan Ibu Etti
Sustiana

karena cinta mereka telah menghantarkan penulisi sampai ke derajat mahasiswa,

pengorbanan, dan kesetiaan mereka dalam mendampingi penulis hingga saaat ini tidak mungkin
penulis lupakan.
Melalui kesempatan kali ini penulis tidak lupa akan bantuan dari berbagai pihak dan
dengan segala rasa hormat ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesarbesarnyanya kepada:
1. Yth.Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto , selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia
yang telah membantu penulis dalam memfasilitasi pembelajaran selama perkuliahan di
Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA. , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik yang telah mengeluarkan surat pengatar untuk melaksankan
kegiatanSkripsi sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini.

3. Yth.Ibu Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si.,selaku Ketua Prodi

Ilmu Komunikasi yang

telahmemberikan pengesahan dalam penyusunan Skripsiini serta telah memberikan
nasehat,semangat,dan motivasi kepada penulis.
4. Yth. Bapak Olih Solihin,S.Sos.,M.I.Kom,

selaku Sekertaris Program Studi Ilmu

Komunikasi Universitas Komputer Indonesia yang selalu memberikan motivasi serta
arahan dalam menyelesaikan skripsi kepada peneliti.
5. Yth.Ibu Tine Agustin Wulandari, M.I.Kom.,selaku Dosen Wali yang telahmembantu
dalam pelaksanaan perwalian setiap semesternya dan selalu setia mendengarkan keluh
kesah anak walinya.
6. Yth. BapakOlihSolihin,S.Sos., M.I.Kom,selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis
yang telah membantu dan membimbing dalam menyusun Skripsi ini.
7. Yth. Ibu Tine Agustin Wulandari, M.I.Kom.selaku Ketua Sidang Skipsi yang selalu
memberikan motivasi serta arahan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi
kepada peneliti.
8. Yth. Ibu Tina Rakhamatin,M.I.Kom. selaku Ketua Penguji Skipsi yang

selalu

memberikan motivasi serta arahan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi
kepada peneliti.
9. Yth. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi,yang telah banyakmembantu dalam
memberikan pengajaran selama ini.
10. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi ,yangtelah membantu penulisdalam
urusan administrasi dan mengatur segala keperluan penulis dalam pemenuhan kebutuhan
kuliahnya.

11. Yth. Ibu Hj. Vita Fathima Wijaya,selaku Kepala Komite Kesehatan Kecamatan
GedeBage yang telah memberikan izin

untuk melaksanakan Penelitian DiOmaba

Cooking Centre
12. Yth. Ibu Marliyani, selaku Kepala Omaba Cooking Centre yang telah memberikan I
zin untuk melaksanakan Penelitian Di Omaba Cooking Centre
13. Yth.Seluruh Anggota dari Omaba Cooking Centre , yang tidakdapat disebutkan satu
persatu, terima kasih atas bimbingan, kerjasama dan nasehatnya selama melaksanakan
penelitian diOmabaCooking Centre yang akan selalu diingat oleh penulis.
14. Seluruh Keluarga Besar,yang selalu memberikan Doa dan Semangat kepada penulis
agar terus menyesaikan tugas semuanya hingga saat ini.
15. Savira, Tri Juni,Shafa,Ririn,Azmii, Adilla dan Yuli ,yang selalu ada disaat suka
maupun duka ,susah maupun senang dan mereka juga yang selalu memberi motivasi
dan semangat kepada penulis.
16. Rekan-rekan IK 2 Dan IK Humas 4 Angkatan 2015, yang selalu mewarnai hari- hari
perkuliahan penulis selama kuliah maupun dalam kegiatan bersama dan sama-sama
menyusun Skripsi dan saling memberikan dorongan semangat.

\

Penulis juga dalam kesempatannya kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis untuk
menyusun penelitian ini, semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlimpah bagi orangorang yang telah membantu penulis dengan segala kesabaran dan keikhlasannya.
Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi pada penelitian ini mendatangkan kebaikan
bagi banyak pihak, terima kasih.

Bandung, Agustus 2019
Peneliti

Rike Rezki Julyanti
NIM. 41815003

