KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, tidak ada hal yang lebih indah untuk mengucapkan syukur
yang tiada terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan
kepada peneliti untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Pada kesempatan ini
peneliti mengambil judul“ Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandung” yang merupakan syarat dalam menempuh ujian sarjana program S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia.
Keterbatasan ruang lingkup, kesempatan dan kemampuan peneliti dalam
penelitianini, mengingatkan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.
peneliti mengharapkan masukan, saran dan kritik yang memperbaiki dan
menyempurnakan usulan penelitian ini untuk kepentingan dimasa yang akan
datang.
Dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan penghargaan dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo,Drs.,M.A selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah bersedia menyetujui dan
mengesahkan usulan penelitian ini.
2. Yth. Dr. Nia Karniawati, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan dan juga sebagai Dosen Wali yang memberikan arahan,
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saran-saran, motivasi dan diskusi yang sangat bermanfaat bagi peneliti
selama melaksanakan perkuliahan ini.
3. Yth. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing bagi
peneliti yang telah memberikan nasehat serta support serta sabar dalam
mengarahkan peneliti selama menjalankan proses pembuatan sampai
bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada semua Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan
nasehat serta dukungan, semoga menjadi amal baik di hari nanti.
5. Ibu Airinawati, A.Md. selaku Sekretariat Program Studi Ilmu
Pemerintahan UNIKOM yang membantu peneliti dalam hal yang
bersifat administratif selama proses belajar hingga sampai Skripsi.
6. Kepada Informan yang telah mendukung dan membantu penelitian ini
yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga menjadi amal baik di
hari nanti.
7. Kepada kedua orang tua peneliti dan adik yang saya cintai berkat
merekalah peneliti selalu diberikan dukungan moril dan materi yang
tidak terhingga serta selalu mendoakan yang tiada henti untuk menjadi
yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Agung Toh Wibawa, S.T., M.Kom dan Iqbal Subagja, S.Kom
selaku saudara serta sahabat yang selalu memberikan saran dan
dukungan yang pada pengerjaan skripsi ini.
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9. Kepada teman-teman “Exodus” yang selalu memberikan dukangan
selama masa kuliah sampai dengan pengerjaan skripsi ini dan doa
semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap erat selamanya.
10. Kepada Dhiya Lucfiah Laibah dan teman teman Ilmu Pemerintahan
2015 yang selalu memberikan saran dan dukungan semoga persahabatan
dan persaudaraan kita tetap erat selamanya.
11. Kepada teman-teman “Mako CB 17 yang selalu memberikan dukangan
selama masa kuliah sampai dengan pengerjaan skripsi ini dan doa
semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap erat selamanya.
12. Kepada seseorang yang spesial, yaitu Fathy Demiaty, S.E dan
keluarganya yang telah memberikan dukungan beserta doa agar
menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya
penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga kebaikan yang telah
diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penulisan Skripsi ini dapat dibalas
oleh Allah SWT, Amin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahibarakatuh

Bandung ,

September 2019

Penelti
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