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KATA PENGANTAR 

 

Bismillah. Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 

atas berkah dan limpahan rakhmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan 

SKRIPSI ini yang berjudul : 

“Tanggapan Mahasiswa Fikom Unisba mengenai Iklan Media Luar Ruang di 

Bandung (Studi deskriptif Tanggapan Mahasiswa Fikom Unisba Mengenai Iklan 

Media Luar Ruang Provider XL di Bandung). Penelitian ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh SI di Fikom Universitas Islam Bandung nantinya. 

 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan SKRIPSI ini tidak 

terlepas berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, dan masukan dari semua pihak. Oleh 

karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Usulan 

Penelitian ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Zulfebriges, Drs, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu memberikan pengarahan, motivasi, dan petunjuk kepada 

penulis dalam menyusun penelitian ini. 

2. Bapak Dr. H. O Hasbiansyah Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

3. Bapak Dr. Oji Kurniadi, M.Si selaku wakil dekan I, yang telah memberikan 

izinnya untuk melakukan sidang skripsi. 

4. Ibu Hj. Ike Junita Triwardhani, Dra., M.Si selaku kepala Bidang Kajian 

Mankom yang telah banyak memberi pengarahan dan motivasinya.  

5. Ibu Endri Listiani, S.Ip., M.Si. selaku dosen yang sangat banyak membantu 

penulis dan sering memberi masukan kepada penulis dalam menyusun 

penelitian. 
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6. Ibu Hj. Nani Sunarsih Dra. Msi. Selaku dosen wali, darinya penulis mampu 

melewati semester demi semester dengan lancar. 

7. Seluruh Staff bagian akademik, staf bagian Administrasi, dan serta staf 

pegawai perupustakan, Pak Gyan, terimakasih banyak atas kemurahan hatinya 

yang dengan tulusnya memberi informasi – informasi yang telah banyak 

membantu penulis untuk terus tau mengenai perkembangan seputar 

perkuliahan yang ada dan melengkapi prosedur selama perkuliahan. 

8. Mahasiswa-mahasiswi Fikom Unisba 2012 yang telah ikut serta membantu 

penelitian sebagai data primer penelitian dengan menjawab angket yang 

dibagikan. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Bandung, khususnya FIKOM yang 

telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut 

ilmu di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA. 

10. Bapak Burlian, Ibu Andriyati, Siska Priyulianti, dan Pelia Selvika Sari selaku 

keluarga penulis, terimakasih untuk semua kasih sayang, pengorbanan, 

pengertian, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tiada henti selama ini. 

11. Windu Nawang Maulan selaku teman hidup penulis, yang selama pengerjaan 

skripsi ini selalu mendampingi penulis dan telah banyak memberikan 

motivasi, ide-ide serta kasih sayangnya sehingga penulis cukup lancar dalam 

pengerjaan skripsi ini. 

12. Azmul Anzhori, Erieka Putri Oktaviani, Fajar Syakari, Harris Munandar, 

Rizky Ilham, Shenna Shenny, Wurianti Mayanda, Wismoyo, serta sahabat-

sahabat terbaik penulis yang berasal dari batam lainnya yang senantiasa saling 

memberi dukungan satu sama lain.  

13. Apis Ghifari, Trian Rayiwitresna, sahabat-sahabat penulis yang selama masuk 

bidang kajian mankom selalu bareng-bareng, senang-sedih bersama makhluk 

dua ini. 
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14. Diaz Chesario, Ayub, Tama, Virdy, Gugun, dan teman-teman kndk lainnya. 

Terimakasih kebersamaannya. 

15. Febyastri Dwi Putri, teman yang banyak memberikan masukan-masukan 

referensi bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

16. Ariel, Ginanjar, Miftah, Trian, teman-teman satu grup “jangan hari esok wae”, 

yang selama pengerjaan skripsi sering bareng, tetap semangat sidang 

berikutnya.  

17. Teman-teman satu jurusan Fikom lainnya, yang sering memberi update 

informasi tentang informasi-informasi yang ada di kampus.   

18. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan disini. Sungguh, tak ada maksud 

melupakan. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya apabila SKRIPSI ini masih banyak 

kekurangannya karena pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, yang terbatas. 

Penulis mohon maaf seandainya dalam penyusunan dan kelengkapan skripsi yang 

penulis buat masih kurang berkenan dalam pandangan para pembaca sekalian, 

saran dan kritik sangat penulis harapkan guna menyempurnakan serta 

mengembangkan wawasan di masa yang akan datang.   

 

 

Bandung, Februari 2016 

 

Penulis, 
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