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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“MARKETING POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA”. 

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya hingga 

akhir zaman, Aamiin. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar 

sarjana pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Dalam proses penyusunan dan penulisan 

skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai 

pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, 

maupun pikiran. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Orang tua tercinta, Ayah Deni Abdul Rojak, dan Ibu Lilis Sofiati Kristina, 

S.Pd. yang tiada henti memberikan do’a, dukungan, serta menjadi inspirasi 

dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

2. Bunda tercinta (Almh) Ela Krisnawati, curahan kasih dan sayang yang begitu 

dalam membuat penulis dapat merasakan kekuatan cinta hingga kini, 

walaupun dalam waktu relatif singkat. Semoga bunda mendapatkan tempat 

terindah.
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3. Kakak tercinta Dewi Nurlaela, S.Pd. yang telah memberikan do’a dan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

4. Dr. H. Iis Marwan, S.H., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Siliwangi. 

5. Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. 

6. Akhamad Satori, S.IP., M.SI. sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. 

7. Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik dan juga 

sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 

proses penyusunan skripsi ini. 

8. Taufik Nurohman, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing II yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. 

9. Randi Mucharimani, S.IP., M.A. sebagai Penguji. 

10. Orang terdekat, Dimas Rahadian yang telah memberikan do’a, dukungan 

serta selalu bersedia menjadi teman diskusi penulis mengenai skripsi ini. 

11. Sahabat tercinta, Rika Fitriyani, Femi Siti Suhari, Nadhira Shafira Widiarti 

Gunawan, Nuri Sati Jakiah, Fahru Reza Abdillah, Rizky Muhammad Fajar, 

Yuni Nurahmanti. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, sekaligus 

keluarga dan menjadi saksi perjuangan hidup penulis, yang telah memberikan 

sebagian cerita hidupnya untuk berbagi, susah, senang, canda, tawa, tangis 

serta motivasi dan dukungan yang tak lelah diberikan. 
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12. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha FISIP UNSIL yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis. 

13. Keluarga besar Mahasiswa FISIP kelas C 2015 Universitas Siliwangi yang 

telah memberikan do’a serta dukungan. 

14. Keluarga besar mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi angkatan 2015 yang 

telah menjadi keluarga dan menjadi rumah kedua penulis untuk berbagi 

segala keluh kesah dan canda tawa. 

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari kata 

sempurna ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi terhadap pembaca. 

Untuk itu, tegur sapa serta sumbangan pikiran serta saran-saran dari semua 

pihak, khususnya siding pembaca akan penulis terima dengan senang hati. 

 

 

 

      Tasikmalaya, Juni 2019 

 

       Penulis 

 


