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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segalapuji dan syukur bagi Allah SWT yang 

telahmemberikankitawaktudankesempatansehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Opini Pengunjung Alun-Alun Kota Bandung Terhadap 

Fasilitas Alun-Alun sebagai Alternatif Ruang Publik”. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan, baik dalam 

proses pengumpulan data maupun penuangannya dalam bentuk karya ilmiah. 

Tetapi berkat bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah memberikan 

kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan 

2. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian Public 

Relations Universitas Islam Bandung yang telah memberikan banyak 

pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

3. Bapak Maman Chatamallah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 

penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta gagasan-

gagasan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

oleh penulis. 
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4. Ibu Nila Nurlimah, Dra., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

perhatian dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Univesitas Islam Bandung yang 

telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

6. Kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapa yang senantiasa memberikan kasih 

sayangnya, perhatian, semangat serta doa yang tiada hentinya agar penulis 

mendapatkan kemudahan, kesuksesan serta kebahagiaan dalam hidup ini. 

Terima kasih Ibu Bapa, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat 

dan karunia-Nya kepada Ibu san Bapa serta memberikan kebahagiaan dan 

keselamatan di dunia dan akhirat. 

7. Adik tercinta, Yasintha Nursani yang telah banyak memberikan perhatian, 

dorongan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 

8. Kedua Nenek tercinta Ma’Eni dan Mbah Uti yang senantiasa memberikan 

kasih sayang, semangat serta doa yang tiada henti agar penulis 

mendapatkan kemudahan, kesksesan, dan kebahagiaan dalam hidup ini. 

9. Semua keluarga besar bapak, Mang Delik, Bi Ina, Mang Dadang dan Bi 

Euis yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

10. Semua Keluarga Besar Ibu, Sepupu Ridzki Januar Akbar yang berada di 

London yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis, 

repository.unisba.ac.id



v 

Mbak Vidy dan Mas Irvan yang selalu memberi motivasi dan dukungan 

kepada penulis.  

11. Sahabat-sahabatku Prayogi Januardi, Dandy Wanca dan Aris Novryana 

yang telah banyak membantu penulis  dalam menyelesaikan skripsi ini, 

mendengarkan setiap keluh kesah penulis dan memberikan saran serta 

masukan yang sangat berarti bagi penulis. 

12. Teman-Teman di Pers Suara Mahasiswa Unisba angkatan 2011, yang telah 

memberikansemagat, pengalaman-pengalaman berharga serta 

pengetahuantentang dunia media. 

13. Teman-Teman HIMA PR Unisba Periode 2014-2015 yang telah 

memberikan penulis dukungan dan semangat serta pengalaman 

berorganisasi. 

14. Si ‘Merah’ D 2782 IK yang selalu menemani penulis kemanapun pergi 

dari pertama penulis masuk kuliah semester awal hingga akhir semester  

ini. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak.Akhir kata penulis menyampaikan permohonan maaf yang 

sebesar-besarnya kepada pembaca apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam 

skripsi ini.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. 

Bandung,  Februari 2016 

 

      Harris Darussalam 
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