
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan petunjuk dan limpahan taufik serta hidayah-Nya akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Opini 

Anggota Mixed Martial Arts White Tiger Mengenai Tayangan Olahraga 

Ultimate Fighting Championship”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.  

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan 

masukan demi perbaikan skripsi ini. Tidak sedikit hambatan yang penulis temui 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun atas bantuan, bimbingan serta dorongan 

dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan 

penghargaan yang tulus kepada:  

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

Komunikasi Universitas Islam Bandung yang senantiasa memberikan 

pengarahan yang sangat bernilai bagi kemajuan seluruh mahasiswa.  

2. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si, selaku ketua bidang kajian 

Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang telah memberikan gambaran dan arahan bagaimana 

ruang lingkup kerja bidang kajian Public Relations. 
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3. Bapak M. Husen Fahmi, Drs., M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, petunjuk, dukungan, masukan, semangat, pengertian dan 

kesabaran dari awal hingga selesainya skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, Drs., M.Si., selaku dosen wali yang 

selalu baik memberikan masukan tentang pengambilan mata kuliah 

dan memberikan saran serta kritik yang membangun bagi penulis. 

5. Bapak Muhammad E. Fuady, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bagian 

Humas dan juga dosen Fikom Unisba, yang telah memberikan koreksi 

dan masukan yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini. 

6. Dosen-dosen Fikom Unisba yang tidak bisa penulis sebutkan satu-

persatu. Terimakasih sudah banyak membantu penulis selama kuliah, 

atas ilmu dan wawasan yang diberikan, sehingga penulis mendapatkan 

pengetahuan. 

7. Kedua Orang Tua yang penulis cintai, H. Undang Zakaria dan Hj. Etti 

Kurniawati terima kasih banyak atas segala dukungan moril disertai 

dengan doa-doa yang dipanjatkan, dan juga dorongan semangat yang 

diberikan, sehingga penulis dapat tepat waktu menyelesaikan skripsi 

ini.  

8. Keluarga besar dan kakak penulis, Tifan Ruchyan, Tessy Delia 

Jamilasari, Tandika Mauludin Akbar terima kasih atas dorongan 

semangatnya dan senantiasa selalu mengingatkan untuk tepat waktu 
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menyelesaikan studi ini, berserta pengalaman yang telah diberikan 

kepada penulis yang sangat berharga. 

9. Rahadian Andri Sutisna, terimakasih atas motivasi, perhatian, dan 

dukungan yang diberikan. Sehingga menjadikan motivasi tersendiri 

untuk penulis segera mendapatkan gelar Sarjana. 

10. Keluarga Mixed Martial Arts White Tiger, Khansa, Nasya, Mira, Putri, 

Tesa, Margie, Dwi, Dira, Krisna, Nanda, Rhey dan Kang Barra terima 

kasih banyak atas informasi yang diberikan, dan membantu penulis 

menjadi responden dalam penelitian ini.  

11. Keluarga Siput, Bian, Anta, Akmal, Renita, Nadira, Aqia, Gya, Yuseu, 

Dandy terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini bersama 

penulis, canda tawa yang telah dilewati bersama kalian tidak akan 

pernah terlupa. 

12. Teman-teman seperjuangan FIKOM 2011, Risma, Defika, Rosinta, 

Debby, Alun, Rian, Fariz, Devi, Donna, Risqasyuri yang senantiasa 

memberikan masukan-masukan kepada penulis, dan senantiasa 

menemani penulis dalam mengerjakan penelitian ini. 

13. Ajeng Trikania dan Almira Vania, sebagai sahabat yang menjadi 

tempat berkeluh kesah, memberikan pelajaran berharga selama ini. 

Terima kasih untuk semangat dan perhatian yang telah diberikan, i love 

you guys!  
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14. Kesebelasan, Mirza, Karlina, Reisha, Anggita, Alia, Mesa, Gamadiva, 

Agista, Windy, Sucy terimakasih selalu setia menghibur dan 

mendampingi penulis dalam suka maupun duka. 

15. Disha Suryadi, kakak angkatku selama di Unisba terimakasih telah 

banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya pada 

penyusunan skripsi ini. 

16. My Mentor, Badai Banyu Negara terimakasih telah membantu berbagi 

ilmu, dan pengalamannya selama penyusunan skripsi ini. Semoga 

sukses dengan karir nya. 

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. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung,   Juli 2015 

 

                                                                                                      Penulis 
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