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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

AssalamualaikumWr. Wb 

 Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : 

“MANAGEMENT CONTENT COMIC PADA KEGIATAN STAND UP 
COMEDY”  

  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan dan 

penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik ditinjau dari kalimat maupun 

materi dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis 

miliki. Walaupun demikian agaknya penulis telah berupaya semaksimal mungkin 

dalam pengerjaannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan harapan 

semoga memenuhi apa yang telah ditentukan. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan 

kesempatan dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. 
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2. Bapak Dr. Hj. Ike Junita T., S.Sos., M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian 

Manajemen Komunikasi yang telah memberikan dukungan bagi penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak M. Rochim, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberikan kemudahan, pengarahan, masukan, serta perhatian 

besar hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hatur nuhun pa Rochim 

4. Ibu Dr. Anne Ratnasari, Dra., M.Si, selaku Dosen Wali yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan selama penulis menjadi 

mahasiswanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

5. Segenap staf serta pengajar fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis 

menempuh pendidikan  

6. Segenap staf bidang kajian Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan 

dan kemudahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.  

7. Orang Tua tersayang, Bapak Asep Rahman dan Ibu Siti Budiyanti terima 

kasih atas doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan 

dorongan moral dan materil kepada penulis.  

8. Kakaku Reyza Akhmad Fauzi dan saudara-saudaraku terima kasih atas 

segala waktu, kasih sayang, dan pelajaran yang selalu diberikan. 

9. Listya Azania dan keluarga, untuk setiap detik yang diluangkan, untuk 

segala kasih sayang, perhatian dan dukungan, juga dorongan yang tidak 

pernah berhenti kepada penulis.  
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10. Possesif Family, Aldy, Fadhel, Fauzan, Bayu, Caca, Mayang, Vivi, Vidi, 

Ijo, Gilang, Rega, Faisa, Ilham, Gemi, yang selalu menghibur penulis 

disaat-saat sulit dan memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis 

11. Rekan seperjuangan, Ilham Kayana yang telah membuat penulis semangat 

menyelesaikan skripsi ini.  

12. Kun Kun kurniawan dan Gusman Suherman atas kelancaran dan 

kemudahannya dan seluruh anggota stand up Indo Bandung karena sudah 

meluangkan waktu untuk wawancara sehingga data skripsi penulis bias 

semakin lengkap.. 

13. Seluruh rekan Manajemen Komunikasi angkatan 2009, 2010, 2011 dan 

2012 atas kebersamaan dan dukungannya selama penulis berada di 

UNISBA. 

14. Teman-teman FIKOM angkatan 2009, 2010, 2011 dan 2012 atas 

kebersamaan dan dukungannya selama penulis berada di Unisba. 

15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang pernah 

membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu. 

 Terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada orangtuaku yang 

telah memberikan dorongan sejak permulaan sampai berakhirnya penyusunan 

skripsi ini, juga untuk kasih sayang, pengertian, dan doa kepada penulis.  

 Wassalamualaikum Wr. Wb, 

Bandung, Juli 2015 

 
Ryan Akhmad Fauzian 
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