
ii  

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’ alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT, pemilik alam semesta atas rahmat, dan karunia yang telah 

dilimpahkan dengan segala kebijakan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Negosiasi PT Persib Bandung Bermartabat dengan Pihak 

Sponsor Utama”. 

 Penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari 

pihak-pihak yang selalu membantu penulis. Maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, dr, M.S, Sp.T.H.T.,K.L.(K.) 

selaku Rektor Unisba. 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang senantiasa memberikan 

pengarahan yang sangat bernilai bagi kemajuan kedisiplinan seluruh 

mahasiswa. 

3. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung sekaligus dosen wali yang telah 

membantu dan mengarahkan penulis dalam segala hal yang berkaitan 

dengan proses perkuliahan, dari awal kuliah hingga sekarang. Terima 

kasih banyak. 
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4. Ibu Dr. Hj. Ike Junita T., S.Sos., M.Si. selaku Ketua Bidang Kajian 

Manajemen Komunikasi sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa 

telah banyak meluagkan waktu untuk bimbingan, selalu membantu 

memberikan petunjuk, dukungan, masukan, semangat, dan 

meyempurnakan dari awal hingga selesainya skripsi ini. Semoga Ibu Ike 

selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Terima kasih 

banyak bu. 

5. Kedua orang tua yang penulis sangat sayang dan cintai, Bapak Teddi 

Ruswandi dan Ibu Nani Mulyani, terima kasih banyak atas segala 

dukungan moril disertai dengan doa-doa yang dipanjatkan terus menerus 

untuk penulis, dan juga dorongan semangat yang diberikan dengan penuh 

kehangatan kasih sayangnya. Shaila sayang sekali mamah papap. 

6. Kakak dan adik yang penulis sangat cintai, Tanzil Akmal dan Sarra Corni, 

atas doa dan menjadi semangat hidup penulis, semoga kakak dan adik 

penulis menjadi orang yang lebih baik, sholeh sholeha, hebat, dan lebih 

sukses lagi. 

7. Keluarga Besar Karang Tengah dan Keluarga Besar Cibadak Sukabumi, 

terimkasih banyak atas segala dukungan, dan doa-doa yang dipanjatkan. 

8. Ibu Endri Listiani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Bidang Kajian Manajemen 

Komunikasi yang selalu memberikan dorongan semangat, pelajaran hidup 

yang berharga dan ilmu pengetahuan yang luas. 
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9. Bapak Dr. Udung Noorrosyad, Drs., M.Si., M.M. selaku Dosen Bidang 

Kajian Manajemen Komunikasi yang selalu memberikan dorongan 

semangat, pelajaran hidup yang berharga dan ilmu pengetahuan yang luas. 

10. Seluruh Dosen dan Staf pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung yang telah banyak mendidik dan membimbing penulis 

selama kuliah. 

11. Seluruh Karyawan Tata usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Bandung. Terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan 

akademik dan membantu dalam persiapan sidang. 

12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi, Muthia Saraswati, 

Yoga Andeska, Aidil Rachman, Wendi Eka Bayu, Rina Karina, Delia, 

Deny Permana, Dandy Wanca, dan  Avy puji. Terima kasih yang telah 

mengisi keseharian penulis, saling mendukung, memberi semangat satu 

sama lain, serta suka duka selalu bersama dan berjuang bersama-sama 

mengejar impian dan mendapatkan gelar S.I.Kom. 

13. Sahabat-sahabat sejak dibangku SMA, Nurul Permata, Sufianti Anisa, 

Linda Marisya, Nita Fadillah dan Raisa Rahmi. Terimkasih yang selalu 

ada untuk penulis, memberi dukungan, doa dan semangat dalam meraih 

masa depan yang gemilang dan cerah. 

14. Sahabat-sahabat seperjuangan di Asrama Voly Tectona Bandung, Riani 

Nandea, Selvy, Eva Audina, kak Reni dan lainnya. Terima kasih yang 

selalu ada untuk penulis, memberi dukungan, doa dan semangat dalam 

kehidupan penulis. 

repository.unisba.ac.id



v 

15. Teman-teman di FIKOM maupun di MANKOM angkatan 2011, terima 

kasih atas segala dorongan, kebersamaan dan motivasi yang diberikan 

sehingga terselesaikan skripsi ini. 

16. Pendamping penulis Ahmad Nurzaman Kusmawan yang senantiasa 

memberikan motivasi, selalu sabar, doa dan semangatnya dalam 

keseharian dan penyelesaian skripsi ini. 

17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas semua bantuan, doa dan dukungannya selama ini. Semoga 

semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. 

 
Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan rahmat dan karunia-

Nya pada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi 

ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun dengan demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan penulis sendiri. 

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi 

yang memerlukan. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Juli 2015 

 

Shaila Latvia 
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