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KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang 

tiada terkira kepada penulis, sehingga dapat melewati proses yang panjang dan 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda 

Zakirman dan ibunda Desmawati, terima kasih atas dukungannya baik secara 

materil maupun moril, tanpa kalian anakmu ini tidak akan bisa menyelesaikan 

pendidikannya. Serta do’a dan dukungan dari para sahabat yang senantiasa 

membantu ketika penulis memerlukan bantuan. 

Skripsi merupakan persyaratan untuk tugas akhir penulis menyelesaikan 

masa kuliah di Bidang Kajian Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Islam Bandung. Selama mengerjakan skripsi ini, penulis banyak 

sekali mendapatkan kesulitan dan hambatan yang sifatnya teknis dan juga 

keterbatasan pengetahuan dari penulis sendiri. Namun, berbagai dukungan, 

bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan meskipun mungkin masih jauh dari 

kesempurnaan. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa 

terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada : 
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1. Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita., Dra., M.Si., selaku pembimbing 

penulis, yang telah bersedia memberikan waktu luang, dorongan, 

perhatian, diskusi-diskusi dan koreksi serta pengertian kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Hj. Ani Yuinngsih, Dra., M.Si., selaku ketua Bidang Kajian 

Public Relation Fikom Unisba, atas kesempatan serta kepercayaan 

yang diberikan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini. 

3. Bapak M. E. Fuady, S.Sos, M.I.Kom., selaku Dosen Wali penulis 

selama ini, atas dukungan dan motivasinya. 

4. Seluruh Dosen pengajar di Fikom Unisba, terima kasih untuk ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan 

5. Seluruh staf dan karyawan Fikom Unisba, atas bantuannya membuat 

surat-surat yang dibutuhkan penulis. 

6. Kakak-kakakku Rina Andriyati dan M. Ichwal Saputra atas doa dan 

kasih sayang yang diberikan kepada penulis. 

7. Narasumber Penelitian ini, Bapak Ronny Lianto selaku Dirut pemasar 

Polygon Bikes atas semua info yang dibutuhkan penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini, Bapak Charles selaku ketua HRD Polygon 

Bikes, Ogie selaku ketua komunitas MTB freestyle UrbanStreet 

Bandung, dan Danny Ramdhani rider MTB freestyle dirt jump yang 

telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh 

penulis. 
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8.  Teman-teman seperjuangan di Unisba, Dimas Satrya, Indra Raditia, 

Resna, Rezky, Nimas, Nurul, Indri, Shalli, Januarani, Avianty, Dea, 

Meddy, Olla, Bayu, Ari, Zaldie, Chandra, Reno, Yogi. S, Yogi. N, 

Ardy, Rama, Derry, Ardhi, Ryan, Adit, Fajar, Puja, Dimas, Dhani, 

Daus, Ghariza, Anka, Adji, Bagja, Cholil, dan semua yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas perhatiannya, doa, 

dorongan, dan semangat yang diberikan kepada penulis. 

9. Teman-teman SMP penulis, Bayu Tubagus, Mulyana Saputra, Surya 

Nurjana, Taufik, Novi, Mei, dan semua yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu terima kasih atas perhatian, doa, semangat, serta 

kenangan indah yang kalian berikan selama ini. 

10. Teman-teman dari anak-anak komunitas sepeda MTB freestyle 

UrbanStreet Bandung Ogie selaku ketua, Erwin, Aldion, Gilang, 

Danny, Nizar, Dadan,  dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu terima kasih sekali atas dukungan, doa serta semangatnya 

yang diberikan kepada penulis. 

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mohon 

maaf dan terima kasih. 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi masukan 

khususnya kepada mahasiswa Unisba sebagai pembaca pada umumnya. Terima 

kasih. 

 

Bandung, Juni 2014 
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