KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT dengan
selesainya skripsi ini. Karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikannya sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
Skripsi ini disusun, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat
sarjana di Jurusan Public Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung.
Skripsi ini berjudul ’Opini Masyarakat Mengenai Publisitas Dalam Tayangan Bukan Empat
Mata’.
Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang
menyangkut moril maupun spiritual, tetapi berkat kerja keras serta dukungan dari berbagai
pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :
1. Yth Ibu Dr Nurrahmawati selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah
banyak memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Yth Bapak Dr. H.Azis Taufik Hirzi, Drs., M.Si., selaku dosen wali yang telah
memberikan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi ini.
3. Yth Ibu Dr. Ani Yuningsih, Dra., M.Si., selaku Ketua Bidang Kajian Public Relations
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan motivasi
dukungan dan masukan yang berharga bagi penulis.
4. Yth Bapak H Dr. O Hasbiansyah , Drs., M.Si. yang telah memberikan Motivasi selama
penulis mengerjakan skripsi ini.
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5. Yth Bapak Dr Oji Kurniaji M, Si. selaku wakil dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung yang telah memberikan Motivasi.
6. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah
mengiringi hari-hari perkuliahan sampai ke penyusunan skripsi ini sehingga dapat
terselesaikan.
7. Untuk kedua orang tuaku, Mamah Nurtati dan Ayah Asep S, serta adikku Pasha,yang
tiada henti-hentinya memberikan doa kupersembahkan skripsi ini untuk mererka, juga
seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan doanya.
8. Khusus untuk Nengsih yana dan Qiandra Attaya Aditia, istri dan anakku tercinta yang
menjadikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dasuki, selaku RT 02 Dukuh Kecamatan Ciasem, yang telah memberikan izin
untuk melakukan penelitian dilingkungannya.
10. Rekan-rekan Angkatan 2008, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta
motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun tidak
dapat dipungkiri bahwa bantuan serta dukungan yang mereka berikan pun sangat
bermanfaat bagi penulis.
Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan baru bagi
rekan-rekan semuanya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menambah ilmu dan
pengetahuan serta wawasan kita terutama di bidang Manajemen Komunikasi, dan sekaligus
dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Bandung, 3 Juli 2015
Penulis
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