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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

karena  atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK”. 

Penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Penulis 

menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu, penulis 

mengharapkan kriktik dan saran yang bertujuan membangun demi penulisan yang 

lebih baik lagi. Selain itu, penulis berharap semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 

Banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis, terkadang 

jatuh bangun untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun banyak dukungan dan 

dorongan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini, 

dorongan doa dan motivasi, baik dari dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, 

dan terutama keluarga.  

Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 

terhingga kepada: 

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

Komunikasi Unisba. 

2. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si. selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. 
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3. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si.  selaku ketua bidang kajian 

Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba dan dosen 

pembimbing dalam penulisan skripsi ini. terimakasih atas masukan-

masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih 

atas pengertian dan supportnya. 

4. Ibu Indri Rachmawati, S.I.Kom. selaku dosen wali, terimakasih atas 

bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam 

Bandung. 

5. Terima kasih kepada staf di Infokom, kecamatan Karawaci dan 

kelurahan Cimone Jaya yang telah membantu kelancaran dalam 

pengerjaan skrupsi ini. 

6. Seluruh citivitas akademik Universitas Islam Bandung, dan seluruh 

jajaran yang ada di Progam Studi Public Relations serta dosen-dosen 

Fakultas Ilmu Komunikasi terima kasih telah membantu lancarkan 

perkuliahan penulis sampai saat ini. 

7. Orang tua tercinta Ibu dan Bapak, Imam Hanafi dan Sri Wendati, 

terimakasih banyak segala pengorbanan, doa, ketulusan dan kesabaran 

maupun materi yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih 

semoga Allah selalu menjaga, melindungi, serta menyayangi baik di 

dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin.  

8. A Indra, Agi, Pangestu, teh Atu, Melanie dan Ingga yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis terimakasih 
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9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi dan 

materi kepada penulis. 

10. Seluruh teman-teman di Segitiga United Abay, Akbar, Lingga, Raka, 

Irman, Rico, Egi,  Rian, Fahmi, Gia, Achi, Esar, Jabang, Japet, Dimas, 

Tomi, Toni, Ridho, Achi, Caca dan semuanya terima kasih atas 

support kalian selama ini 

11. Teman-teman di DAM Fikom unisba 2011-2012, terima kasih atas 

pengalaman berorganisasinya. 

12. Untuk seluruh teman-teman Fikom Unisba 2009 yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu.  

Semoga bantuan, dorongan dan doa yang diberikan oleh mereka dapat 

menjadi amal ibadah. Peneliti berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan 

yang setimpal, Amin ya rabbal alamin. 

 

 

 

Bandung, Desember 2014 

 

Penulis 
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