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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 “ Positioning PJTV Sebagai Stasiun 

Televisi Lokal Di Kota Bandung”. 

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat mencapai 

gelar Sarjana Ilmu 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 (Isma Rahmaniasita), Papa (Suyanto Sutrisno), 

Adikku (Tazkiya Nur Aisah) dan Priaku (Wirawan Banyubiru) yang telah 
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banyak memberikan dorongan moril dan do’a selama ini. Semoga Allah 

SWT memberikan kasih kepada mereka semua. 

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.I.Kom, selaku 

sekretaris bidang kajian Public Relations, yang telah memberikan arahan, 

petunjuk dan bimbingannya kepada penulis. 

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

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus 

serta ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Hj Kiki Zakia, Dra, M.Si, selaku dosen wali penulis yang sangat 

keibuan, baik hati yang dengan tulus memberikan banyak petuahnya 
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kepada penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan selama penulis 

menuntut ilmu di Universitas Islam Bandung. 

6. Bapak Maman Chatamallah, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing 

BTAQ yang telah memberikan banyak pelajaran dan arahan serta support 

dalam pengerjaan penelitian ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, 

yang telah memotivasi penulis dan memberikan banyak ilmu 

pengetahuan selama penulis kuliah.  

8. Ibu Yuniar Herdianti selaku Public Relations PJTV Bandung, beserta 

staff manajemen PJTV : Bapak. Ganjar Pamungkas selaku Dept. Head 

Program, Ibu Rupi Handayani selaku Dept. Head Marketing, dan Ibu 

Widya Suciati selaku Manager Keuangan yang dengan sabar 

memberikan jawaban serta data-data yang dibutuhkan oleh penulis. 

9. Orangtuaku Tercinta : Papa Suyanto Sutrisno dan Mama Isma 

Rahmaniasita. Terimakasih yang sedalam-dalamnya atas do’a, dukungan, 

dan kepercayaan yang diberikan  kepada penulis, sehingga penulis 

mampu dan sanggup menyelesaikan penelitian ini. I love you Mom, I 

love you Dad. 

10. Adikku Tersayang, Tazkiya Nur Aisah terimakasih atas kasih sayangnya 

dan selalu ada disaat aku memerlukan bantuan apapun serta yang selalu 

membuat hariku berwarna. 
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11. Seluruh keluarga besarku, nenek, om, tante, serta sepupu-sepupuku yang 

banyak sekali yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu disini, 

makasih banyak atas segala dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Pria Teristimewaku Wirawan Banyubiru, yang sangat aku sayangi dan 

cintai. Terimakasih untuk kesetiaannya karena selalu ada membantu, 

mengerti, dan mendengarkan semua keluh kesahku selama ini. 

13. Sahabat-sahabat sepermainanku : Aqia, Tivany, Haifa, Kuntum, 

Larasitha, Nadia, Sanie, Meyriza. Terimakasih atas bimbingan dan 

supportnya, untuk kesetiaannya selalu menemaniku, serta semua 

keceriaannya selama ini. I love You Guys. 

14. Sahabat-sahabat penulis dan semua teman-teman baik yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih untuk bantuan dan dukungannya 

dalam pengerjaan skripsi ini. 

15. Teman-teman Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2011 yang tidak bisa 

di sebutkan satu persatu disini, terimakasih. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua orang. Dan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan kepada penulis, semoga kelak Allah SWT memberikan 

imbalan yang setimpal. Amin Ya Rabbalalamin. 

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung, 02 Desember 2015 

Penulis 
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