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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb, 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 

“Manajemen Krisis Bandung Timur Plaza (Studi Kulalitatif dengan Pendekatan Studi 

Kasus mengenai Tindakan Korektif Bandung Timur Plaza dalam Manajemen Krisis”. 

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ilmun Komunikasi Program Studi Public Relations Universitas Islam Bandung. Dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal 

ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pegetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab 

itu. Dengan besar hati penulis bersedia menerima saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dorongan yang sangat 

berharga dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa untuk meraih cita-cita tidak 

dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, pertama-tama penulis 

mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang penulis cintai : 

Mama (Darneti), Papa (H.Hasan Nazori.N), Abangku (Debbie Handrika) beserta kakak 

iparku (Uni Lidya), adikku (Dewata Handrika), kedua keponakanku (Adelia dan Fabian), dan 

pria Prudential-ku “cause he’s always listening and always understanding” (Firman 

Irwansyah) yang telah banyak memberikan dorongan moril dan do’a selama ini. Semoga 

Allah SWT memberikan kasih kepada mereka semua seperti mereka memberikan kasih 

sayangnya kepada penulis. 

repository.unisba.ac.id



ii 
 

Disamping itu tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih  dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada mereka yang telah memberikan kesempatan dan dorongan dalam 

penyusunan skripsi ini, hal ini ditujukan kepada : 

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

Universitas Islam Bandung. Yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran dalam 

menyelesaikan studi maupun penelitian ini. 

2. Bapak Dr. H Oji Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung. Yang telah banyak memberikan saran dan kemudahan dalam 

penyelesaian penelitian ini. 

3. Ibu Dr. Hj Ani Yuningsih Dra, M.si selaku ketua bidang kajian Public Relations dan juga 

Bapak Erik Setiawan S.Sos M.Ikom selaku sekretaris bidang kajian Public Relations, 

yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya kepada penulis. 

4. Bapak M. Husen Fahmi,Drs, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus serta ikhlas meluangkan waktu untuk 

membimbing penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Nurhastuti, Dra, M.Si, selaku dosen wali penulis yang sangat keibuan, baik hati yang 

dengan tulus memberikan banyak petuahnya kepada penulis dalam menjalankan aktivitas 

perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islman Bandung. 

6. Ibu Dr. Hj Kiki Zakia, Dra, M.Si, selaku dosen pembimbing BTAQ sekaligus dosen 

favoritku yang telah memberikan banyak pelajaran dan arahan serta support dalam 

pengerjaan penelitian ini dan segala aktivitas tingkat akhir penulis. 

7. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah 

memberikan ilmu selama penulis kulia, terutama kepada Ibu Nova (Iloveu ibu, senang 

sekali bisa mengenal sosok wanita yang seru sekali untuk di ajak berbicara mengenai 

film), Bunda Santi (Wanita inspirasiku banget!), Ibu Rita Gani (Selalu berharap bisa di 
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bimbing sama ibu, tapi sayangnya beda bidang kajian. Jadi Cuma harapan saja), Bapak 

Septi (ini dosen kece banget sumbah, you the best pak ), Bapak Subur (makasih banyak 

masukannya pak). 

8. Bapak Stevanus Kusnadi sebagai Direktur PT.Panca Multi Niaga Pratama dan Bapak 

Misbahudin selaku General Affairs sekaligus Public Relations Bandung Timur Plaza, 

beserta tim manajemen : Bapak. Hendri Novialdi selaku Legal Manager, Ibu Prana 

Diantina selaku Accounting Manager, dan Ibu Fitri Angraini selaku Manager Keuangan 

dan Pembukuan yang dengan sabar memberikan jawaban serta data-data yang dibutuhkan 

oleh penulis. 

9. Orang tuaku : Papa H. Hasan Nazori N, Mama Darnetti. Terima kasih yang sedalam-

dalamnya untuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan  kepada penulis, sehingga 

penulis mampu dan sanggup menyelesaikan penelitian ini, Iloveu mom, Iloveu Dad.  

10. Saudaraku : Abang Debbie Handrika, Kakak Iparku Uni Lidya, Adikku Dewata 

Handirika, dan dua keponakanku yang cantuk dan ganteng (Adelia dan Fabian). 

Terimakasih untuk selalu membuat hariku berwarna dan bahagia bersama kalian. 

11. Seluruh keluarga besarku, om, tante, ayah uwo, bu wo, pak ngah, bu ngah, pak cik, bu 

cik, etek, sepupu-sepupuku yang banyak sekali yang tidak mungkin aku sebutkan satu-

satu disini, makasih banyak atas sagala dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Geng Pecut : Celsi dan Isyana, owhhhh how lucky I am?! Bisa kenal sama dua cewe gila 

kayak kalian. Rasanya bener-bener jadi Jess di drama series New Girl deh dan celsi jadi 

Cece dan Isyana jadi Dr Kandungan. Bhahahahaha, ILOVE SO MAY BASO TAHU 

girls! 

13. Firman Irwansyah, pria Prudential-ku yang sangat aku cintai. Terimakasih untuk selalu 

ada, mengerti, dan selalu mendengarkan semua keluh kesahku selama ini. Makasih udah 

support aku terus, ayo kerjain skripsi kamu! Semangat!!! 
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14. Geng Antibiotik : Faris, Gupi, Bibi, Ucul, Ari, Alun, Neng Sipa, Ayu, Celsi, Isya, Upi, 

Nizar, Devi terimakasih untuk bimbingannya dan supportnya dan semua keceriaannya 

selama aku kuliah di UNISBA. Thanks guys, you the best! 

15. Buat Faris, makasih udah jadi ibu, teman cerita, mentor, motivator dan guru ngaji 

terbaikku. Iloveu so much!!! 

16. Sahabat-sahabat masa kecilku : Bang Tamrun, Bang darwin, Baba, Riva, Galih, Kun, 

Boboy, eby leby, Galuh, Bang Uka, Teh Aci, Ideng, Bowo, Ojan, Jeti, Dimas, Upi, dll 

makasih supportnya.  

17. Sahabat-sahabat penulis dan semua teman-teman baik yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini. 

18. Teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2011 yang tidak bisa di sebutkan satu 

persatu, terimakasih. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang 

membutuhkannya. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, 

penulis ber’doa agar kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang stimpal dari 

Allah SWT. Amiin. 

 

Wabillahitaufik Walhidayah 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

 

Bandung, 22 Juli  2015 

Penulis 
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