KATA PENGANTAR
Alhamdullilah puji syukur kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha
Penyayang. Karena dengan Karunia dan Berkahnya penulis dapat menyelesaikan
penelitian ini dengan lancar walau ada beberapa hambatan, tak lupa juga peneliti
hanturkan shalawat kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga
dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis
menyelesaikan penelitian ini dan peneliti berharap penelitian ini kedepannya dapat
membantu peneliti-peneliti berikutnya yang melakukan penelitian pada topik yang
serupa. Adapun beberapa orang yang ingin peneliti ucapkan terimakasih, yaitu:
1.

Orang tua peneliti , yaitu : Ibu Ervina Melani dan Bapak Rony Budiprakoso,

tanpa dukungan serta do’anya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini.
Karena tanpa kedua orang tua peneliti bukanlah apa-apa dan kasih sayang kedua
orangtua itu sepanjang masa.
2.

Bapak Indra Novianto Adibayu, S.s., M.Si selaku dosen pembimbing peneliti,

peneliti benar-benar merasa bersyukur karena bisa mendapatkan dosen pembimbing
yang sangat baik dan mau membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Kata
terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas budi dan jasa beliau. Semoga Allah
SWT membantu dan mempermudah segala urusan beliau serta menjaga kesehatan
beliau. Aamiin.
3.

Bapak Freddy Yusanto, S.sos., M.Ds selaku ketua prodi Ilmu komunikasi

sekaligus dosen wali dari penulis, terima kasih pak Freddy karena telah banyak
membantu penulis dan telah mendukung penulis juga semua mahasiswa Ilmu
komunikasi dalam perkara apapun, semoga kebaikan beliau dibalas berlipat ganda oleh
Allah SWT. Aamiin
4.

Bapak Prof. Dr. Adiwijaya S.Si., M.Si selaku rektor dari kampus tercinta

Telkom University
5.

Ibu Ade Irma Susanty,S.E., M.M., Ph.D. selaku dekan dari Fakultas

Komunikasi dan Bisnis Telkom University
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6.

Muhammad Nur Alamsyah selaku informan kunci yang bersedia meluangkan

waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data melalui wawancara
mendalam
7.

Aruf Muttaqien selaku informan kunci yang bersedia bersedia meluangkan

waktunya untuk membantu penulis mengumpulkan data melalui wawancara
mendalam
8.

Muhammad Kautsar Dwiputra selaku informan ahli sekaligus orang yang

menaungi komunitas Revolution’z E-sport yang sudah banyak membantu walaupun
ditengah kesibukan beliau.
9.

Teman-teman komunitas Revolution’z E-sport yang selalu mendukung

peneliti disaat peneliti merasa jenuh dan bosan, serta mau meluangkan waktu dan
pendapatnya disaat peneliti membutuhkan.
10. Teman-teman GRUP yaitu Rifat, Norman, Rafka dan Riyan yang telah
berjuang bersama peneliti dari SMA hingga saat ini dan telah tinggal 1 atap selama
beberapa tahun.
11. Teman-teman keluarga besar WARKAL yang banyak membantu peneliti
dalam keadaan apapun disaat peneliti membutuhkannya
12. Aldiano Putra Iskandar selaku saudara dari peneliti yang selalu ada untuk
peneliti disaat peneliti membutuhkan, teman bertukar pikiran dan nasib yang tidak
pernah mengecewakan peneliti. Namun saat ini sedang berada jauh di kota lain
13. Rico Satria selaku teman seperjuangan peneliti menghadapi skripsi sekaligus
teman pertama peneliti di lingkungan kampus Telkom University yang selalu
membantu dan menemani serta berjuang bersama menghadapi skripsi.
14. Reyhan Arvin Rivaldy dan Adrian Radith Rizandy selaku adik dari peneliti
yang peneliti kasihi.
15. Rama Aji Novrianto selaku teman dari peneliti yang sangat amat membantu
dalam penyelesaian skripsi ini, beliau sangat berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini
karena beliau bagaikan pembimbing bayangan bagi peneliti.
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16. Teman-teman TITIK KOORDINAT yang selalu menemani peneliti
menghabiskan waktu senggang di Bandung.
17. Terakhir peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nurfika
Agustin, wanita hebat yang selalu membantu peneliti dan menemani peneliti dalam
keadaan apapun. Tanpa jasanya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penelitian
ini. Thankyou so much!
Dengan selesainya penelitian ini, Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih banyak
kekurangan dan berkat dukungan orang-orang sekitar peneliti mampu menyelesaikan
penelitian ini. Maka dari itu peneliti terbuka akan kritik dan saran untuk bisa
membangun penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.
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