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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan segalanya. 

Kasih sayang, cinta dan anugerah agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

atas ijin-Nya. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa saya panjatkan kepada 

nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

Semiotika Roland Barthes yang disusun sebagai memperoleh syarat untuk 

menyelesaikan dan memperoleh pendidikan gelar sarjana di Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Islam Bandung. 

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis terdapat banyak hambatan 

dan kesulitan dalam menuangkan ide. Namun dengan kerendahan hati dan 

kesabaran, penulis menganggap semua mejiad bahan cobaan. Penulis menyadari, 

tentunya skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. 

Karena segala kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, 

sedangkan penulis sebagai manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Untuk itu 

penulis menerima dengan lapang dada segala saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan syukur dan terima 

kasihnya kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesempatan, 

kesehatan, dan juga kelancaran dalam penyusunan penelitian ini. Tidak lupa 

penulis ucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang selalu mendukung 
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baik secara rohani maupun batin. Karena merekalah yang memberikan banyak 

saya masukkan serta kekuatan, Terimakasih : 

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

Komunikasi. 

2. Kepada Bapak Dr.Oji Kurniadi, Drs., M.Si dan Ibu Tia Mutia Umar, 

S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Fakultas ilmu 

Komunikasi. 

3. Kepada Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih., Dra., M.Si., selaku ketua bidang 

kajian Public Relations yng telah membantu penulis baik berupa perijinan 

dan juga berupa saran motivasi yang membuat penulis mampu 

menyelesaikan penelitian ini. 

4. Kepada Bapak Dadi Ahmadi, S.Sos., M.I.Kom. selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan ilmu serta saran yang sangat membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitian. Terima kasih untuk ilmu serta kesabaran 

bapak selama membimbing penulis. Terima kasih telah memperlihatkan 

arti dari pentingnya keluarga. Terima kasih telah membuat penulis menjadi 

seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 

5. Kepada Bapak Dr.Udung Noor Rosyad, M.Si., Mm. selaku dosen wali 

yang senantiasa mengarahkan penulis. 

6. Kepada Ibu Santi Indra Astuti S.Sos., M.Si., terima kasih bunda telah 

memberikan penulis inspirasi, ilmu serta motivasi. Terima kasih untuk 

telah menjadi inspirasi saya selama saya menuntut ilmu di kampus. Terima 

kasih telah memberikan contoh bersikap dalam menghadapi masalah. 
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Terima kasih telah membuat penulis menjadi seseorang yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

7. Kepada Bapak Septiawan Santana., K. Drs., M.Si. terima kasih telah 

memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini, baik dari segi 

keilmuan dan pengalaman yang telah diberikan, menjadi acuan saya untuk 

membereskan dan menuntaskan penelitian ini dengan sangat mudah. 

8. Kepada para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak hanya sebagai 

pengajar tapi juga telah menjadi inspirasi serta motivasi untuk penulis agar 

lebih baik lagi. 

9. Bapak Hidayat Wijaya, dan Ibu Euis Komalasari yang menjadi kunci 

semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas 

segala kerja keras, doa, ilmu, ketulusan, keringat, dan air mata yang telah 

tercurah dari penulis lahir hingga saat ini esok dan seterusnya. Terima 

kasih untuk segalanya dan maaf hingga saat ini baru ini yang bisa penulis 

persembahkan untuk ayah dan ibu. 

10. Keluarga yang selalu memberikan motivasi, Aldry Partawijaya, dan 

Alvian Yanuar Wijaya. Terima kasih telah memberikan motivasi serta 

suasana nyaman dirumah. 

11. THE BUNGSU : Indra Arief, Aji Darmo, Rendy Febrian, yang telah 

menjadi pemberi semangat diluar kampus. Terima kasih telah menjadi 

teman curahan, baik berupa keluhan dan sebagainya. 

12. Keluarga besar PEBEHouse Management, terima kasih telah senantiasa 

mendukung dan memberi masukan untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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13. Cerberus Gaming yang telah menjadi narasumber beserta pengemat 

perkembangan game online terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah 

diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

14. Sahabat BlitzNet, Rizky, Fitra, Samsul, Andre, Deky, Angga, Yosep, 

Danang,Vasha dan Asep. yang telah memberikan dukungan, motivasi, 

serta waktu dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Terima 

kasih telah bersedia menjadi narasumber dan terima kasih untuk canda 

tawa yang berkesan konyol yang telah kita ukit bersama-sama. 

15. Teman-teman satu perjuangan khususnya Talitha, Ridwan, Sony. Terima 

kasih untuk waktu dan bantuan kalian, tanpa kalian ini akan terasa lebih 

berat. 

16. Dan seluruh pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. 

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa skripsi ini masih miliki 

kekurangan serta kelemahan. Untuk itu penulis terbuka adanya kritik serta saran-

saran dalam rangka membuat kualitas penelitian lebih baik dari masa ke masa. 

Semoga skripsi ini bisa diterima serta memberikan manfaat untuk masyarakat. 

 

Bandung, 10 Oktober 2015 

 

 

Penulis
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