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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmannirahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Representasi Makna Iklan Gojek BTX – Its Okey To Be Lebay (Analisis 

Semiotika Iklan Televisi Gojek Versi BTX – Its Okey To Be Lebay)”  

 Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan untuk sebagai pemenuhan tugas 

akhir perkuliahan dan menentukan kelulusan pada jenjang perkuliahaan Strata 1 

Universitas Pasundan Bandung. Skripis atau penelitian ini memberikan sangat 

banyak manfaat bagi peneliti baik akademik maupun non akademik. Dalam 

penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak 

khususnya dari Dosen Pembimbing Dhini Ardianti, S.Sos., M.I.Kom yang telah 

banyak membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti  

ingin mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Dhini Ardianti, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen pembimbing. 

2. Dr. M. Budianan, S.IP., M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Pasundan 

Bandung. 

3. H. Rsman Sonjaya S.sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Pasundan Bandung. 

4. Seluruh Staff Dosen jurusan Ilmu Komunikasi gakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung. 
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5. Seluruh Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk 

Universitas Pasundan Bandung 

6. Dr. Taufik Hidayatullah.,MM.,M.AB selaku Informan Akademis dalam 

Penelitian ini. 

Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada 

orang-orang terdekat yang selalu memberikan Support dan mendukung peneliti 

dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih kepada : 

1. Orang tua tersayang Mami dan Papi yang selalu memberikan doa, semangat 

dan seluruh dukungan pada saat kuliah hingga penyusunan skripsi ini.  

2. Adikku bk dan alen, adik terbaik yang telah membantu dan menemani 

selama ini. 

3. Sahabat terdekat CF, mosol, Lily, Noni, Syifa yang selalu menyemangati 

dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih juga telah 

menjadi tempat berkeluh kesah. 

4. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani peneliti selama 

perkuliahan. 

5. Para informan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Johnny Suh yang menjadi penyemangat dan penghibur dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. 

8. Terkahir dan yang paling penting, terimakasih kepada diri sendiri yang telah 

berjuang sejauh ini. 
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Semoga amal kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti 

mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 

Melalui penyusunan skripsi ini tentunya peneliti sadar akan banyak 

ditemukan kekurangan pada penelitian ini. Baik dari segi kualitas maupun dari segi 

kuantitas bahan observasi yang peneliti tampilkan. Dengan sepenuh hati, peneliti 

sadar bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, oleh 

karena itu peneliti memerlukan saran serta kritik yang mebangun yang dapat 

menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. 

Demikian dari peneliti, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna 

bagi seluruh pihak, khususnya bagi peneliti dan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

Bandung, Januari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


