
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirahim. 

 Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Salawat dan salam 

tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga dan sahabat-

sahabat serta umat beliau yang senantiasa menegakkan kalimat-kalimat Allah 

SWT. 

 Berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai:  

“Hubungan Antara Kredibilitas Host Dengan Kepuasan Menonton 

Tayangan Program Talkshow “Sarah Sechan” (Studi Korelasional 

Kuantitatif Hubungan Antara Kredibilitas Host Dengan Kepuasan 

Menonton Tayangan Program Talkshow “Sarah Sechan” Ibu Rumah 

Tangga di Kelurahan Cigadung)”. 

 Penulis menyadari banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi 

dalam  penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya 

skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

 Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, M. Sp. THT-KL(K). 

selaku Rektor Universitas Islam Bandung. 
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2. Bapak Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, M.Si. selaku Ketua Bidang Kajian Public 

Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Tresna Wiwitan, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan, petunjuk, saran-saran, dan waktu luangnya 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Hj. Nurhastuti, Dra., M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan 

pengarahan dan saran dari awal perkuliahan hingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas terakhir ini.   

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung yang 

selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. 

7. Penulis persembahkan cinta dan kasih kepada  Ibu dan Bapak yang selalu 

menyayangi, memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah terputus 

sampai kapanpun, menjadi motivasi utama bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Penulis persembahkan cinta dan kasih kepada kedua kakak (A Angga & A 

Bangga), kakak ipar (Teh Desy), dan ponakan (Pandya & Shakila) yang 

telah menjadi motivasi, inspirasi, dan tiada henti memberikan dukungan 

serta doa untuk penulis. 

9. Penulis persembahkan cinta dan kasih kepada Agus Kurnia yang telah 

mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, perhatian serta kasih 

sayang selama menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Seluruh Keluarga Besar Cirebon yang selalu memberikan dukungan serta 

doa kepada penulis. 

11. Teman-teman Executive Class yang selalu memberikan dukungan untuk 

terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. 

12. Wednesday, sahabat tersayang yang selalu menemani penulis disaat 

senang dan sedih, yang selalu memberi motivasi, juga selalu 

mendengarkan keluh kesah penulis, Nadia, Feby, Alfi, Tivany, Endah, dan 

Dara.  

13. RC.YIPI, sahabat tersayang yang selalu menemani penulis disaat senang 

dan sedih, yang selalu memberi motivasi, juga selalu mendengarkan keluh 

kesah penulis, Meilinda, Nabila, Amaliani, Silvi, Putri, Yayu, dan Dwima. 

14. Sahabat kecilku Puspa yang selalu menemani penulis disaat senang dan 

sedih, yang selalu memberi motivasi, juga selalu mendengarkan keluh 

kesah penulis. 

15. All crew Domino’s Pizza Dago yang selalu memberikan dukungan serta 

kerja sama dalam membagi waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

16. Serta seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini 

hingga akhir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini banyak memberikan manffat bagi 

semua pihak dan menjadi sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu 

komunikasi. 
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Andaikata terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, hal itu semata-

mata karena kehilafan penulis. Dan andaikata terdapat kebenaran itu semata-mata 

karena Allah SWT. 

 

Bandung, Oktober 2015 

 

Penulis 
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