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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya serta karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan keadaan sehat tanpa kekurangan 

sesuatu apapun. 

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program studi Ilmu Komunikasi jenjang strata satu fakultas Ilmu 

Komunikasi dan Administrasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. 

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga 

kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan 

langkah beliau hingga akhir zaman. Aamiin. 

Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari dukungan pihak keluarga, saudara, 

dan kawan-kawan penulis. Terutama untuk kedua orang tua penulis yang sudah 

memberikan semangat dukungan untuk penulis. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada 

Bapak Reza Saeful Rachman, S.S.,M.Pd selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, atas dukungan dan bimbingannya yang selalu membuat 

peneliti optimis dan termotivasi. 

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

dan Administrasi Universitas Sangga Buana YPKP. 

2. Ibu Witri Cahyati S. Sos., M.Si. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan 

Administrasi Universitas Sangga Buana YPKP. 

3. Ibu Pupi Indriyanti S. Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu 

Komunikasi  Universitas Sangga Buana YPKP. 
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4. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Sangga Buana YPKP 

5. Komunitas Ruang Film Bandung yang telah memberikan izin kepada peneliti 

untuk melakukan penelitian ini. 

6. Terima kasih kepada Ibu Ecka orang tua tercinta saya yang sangat-sangat 

amat membantu dan selalu mendukung dan mendoakan putranya untuk maju 

dan berkarya dalam hidup. Dan tidak lupa Azizah Ayu Lestari pacar saya 

yang saya cintai yang selalu mendukung dan mendoakan agar saya selalu 

dilancarkan urusannya. 

7. Kakak-adik, yang saya cintai 

8. Saudaraku yang saya cintai 

9. Serta Rekan-relan seperkumpulan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari keterbatasan 

dan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat 

serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi saya sebagai penulis 

dan umumnya bagi pembaca. 
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