KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji dan syukur saya panjakan kehadirat Allah SWT dengan berkah
kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi
yang dilaksanakan di PT Len Industri (Persero).
Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana
pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan tidak lupa
penulis ingin mengucapkan segala terima kasih kepada kedua orang tua peneliti,
Ibunda tersayang Iis Supriati dan Ayahanda tercinta Achmad Hidayat yang telah
memberikan dukungan, do’a, dan motivasi agar tetap terus melanjutkan kuliah
sampai ke jenjang sarjana. Penulis juga menyadari skripsi ini tidak dapat
terselesaikan tanpa bantuan, dorongan serta kebersamaan yang telah diberikan
kepada penulis selama penyusunan laporan ini, karena itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati kepada yang terhormat :
1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT. selaku Rektor dan juga
pendiri Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
2. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengeluarkan surat pengantar pelaksanaan
penelitian ke lapangan dan memberikan pengesahan pada skripsi ini.
3. Yth. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan

kemudahan, memberikan masukan, motivasi, dorongan serta semangat kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Yth. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Komunikasi
5. Yth. Dr. Manap Solihat selaku wali dosen selama menimba ilmu di Unikom
yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, arahan, nasehat serta
motivasi kepada peneliti selama masa penelitian usulan penelitian.
6. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom Astri Ikawati,
A.Md.Kom. dan Ratna Widiastuti, A.Md. yang banyak membantu mengurus
kebutuhan peneliti selama penyusunan skripsi
7. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas
Sosial Dan Politik Unikom, yang selalu membimbing, memberikan banyak
ilmu, serta mengarahkan dan memberikan nilai terbaik untuk membantu
menyelesaikan mata kuliah yang di berikan.
8. Yth. Ibu Rastina Anggraeni selaku Manajer Komunikasi Korporasi (Humas)
PT Len Indsutri (Persero), serta seluruh staf dan karyawan Humas di PT Len
Industri (Persero) yang telah membantu dalam memberikan semua data-data
yang diperlukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi di bagian
Komunikasi Korporasi (Humas) PT Len Industri (Persero) dan membimbing
penulis dalam melakukan penelitian dengan baik.
9. Yth. Bapak Ais Lukmanudin, selaku staf Komunikasi Korporasi (Humas) PT
Len Industri (Persero) yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti
mengenai data-data yang diberikan dalam penyusuan skripsi

10. Yth. Bapak Endriawan, selaku staf Komunikasi Korporasi (Humas) PT Len
Industri (Persero) yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti mengenai
data-data yang diberikan dalam penyusuan skripsi ini
11. Kepada Keluarga tersayang dan tercinta, Hamdani Purnama P, Sofi
Noviandari, Gian Putra yang telah memberikan support, do’a serta motivasi
kepada peneliti dalam penyusuan skiripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan yaitu Deby
Ervianto Nugroho, Doni Ibahim Aji, M. Rival Fauzi, Riyan Ramadhan, Eva
Hanifah Rahmah
13. Kepada seluruh teman-teman IK 3 2016 terutama Deby Ervianto Nugroho,
M. Ridho, Doni, Acong, Budi, Farhan, Imam, Damanik, Santo, Dini, Fany, Eka,
Ajeng, Candra, Lian, Indra, Iyas, Alfarisi, Fany A, Fajri dan Kresna Galih yang
banyak membantu dan memberikan motivasi selama kuliah.
14. Kepada seluruh teman-teman selama di perkuliahan Deva, Orte, Adit,
Multa, Sarah, Fajri, Riyana, Charles, Eli, Keke, Layla, Rangga, Uway, Aji S,
Amiw, Azhar, Obun, Bubul, yang banyak membantu dan memberikan motivasi
selama kuliah.
15. Kepada Risa Bella Oktaviani, yang telah menemani saya, memberikan
dukungan, serta motivasi kepada peneliti selama masa perkuliahan dan
penyusuanan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang
yang telah membantu peneliti dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam
penyusunan Proposal ini.
Akhir kata peneliti ucapakan terima kasih kepada semua pihak yang tidak
disebutkan atas bantuanya selama ini dalam melakukan penelitian skripsi. Untuk
kesempurnaan dalam penelitian ini maka penulis menerima kritik dan saran yang
selalu membangun untuk suatu proses kedepannya yang selalu dinantikan. Semoga
laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadikan suatu bahan
referensi yang bisa membantu untuk penyusunan yang berikutnya. Semoga Allah
SWT memberikan balasan yang berlimpah bagi orang-orang yang telah membantu
dengan segala kesabaran dan keikhlasannya dalam penulisan skripsi ini.
Semoga Proposal yang peneliti susun dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan. Amiiin.... Terimakasih...
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bandung, Juli 2020
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