
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

ALHAMDULILLAHHIROBBIL’ALAMIN… 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan curahan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta 

penulis haturkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN KOMUNIKASI 

ANTAR PRIBADI DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN YANG HARMONIS 

(Studi pada Manajer Band Brother Oi! di Bandar Lampung)” merupakan salah 

satu syarat untuk mencapai gelar (S.I.Kom) Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Teguh Budi Rahardjo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Lampung terima kasih atas nasehat, ide, saran, waktu dan 

kesediaannya untuk membimbing proses penyusunan skripsi ini.. 

3. Bapak Drs. Sarwoko, M,si. selaku pembimbing mahasiswa utama, yang telah 

mendidik hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Lampung 

dengan baik. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu dalam proses 

bimbingan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima 



kasih untuk masukan, nasehat, motivasi dan saran yang telah diberikan yang 

sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.  

4. Bapak Agung Wibawa, S.Sos, M.si selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan saran, nasehat dan meluangkan waktu kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih pula dengan kesabaran dalam 

membimbing penulis, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. 

5. Bapak Drs. Teguh Budi Rahardjo, M.Si selaku dosen penguji terima kasih untuk 

kesediaannya meluangkan waktu, memberikan saran, ide dan arahan dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen FISIP Unila, terutama dosen Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis atas semua didikan, pelajaran dan 

bimbingan serta ilmu yang diberikan semoga dengan bekal yang diberikan, 

penulis dapat menjadi lebih berarti dan lebih berguna untuk orang banyak 

dikemudian hari. 

7. M. Angga Wijaya selaku Manajer Band Brother Oi! memberikan kesempatan 

dan izinnya  untuk melakukan penelitian. 

8. Al Mukhalis, Fadli Mubaroq, dan Habib Surya selaku Personil Band Brother Oi! 

yang telah memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan demi 

kelancaran skripsi ini. 

9. Semua Personil Band Brother Oi! yang telah bersedia dimintai pendapat dan 

sarannya. 

10. Kedua orang tuaku tercinta, Haitizan dan Zasmawati yang telah mendidik, 

membesarkan, dan membiayai pendidikan demi masa depan dan kebahagianku. 

Terimakasih untuk setiap doa yang luar biasa dan semua dukungannya. 

11. Abangku tercinta Jeffy Romadhoni dan Dian Saputra Terima kasih untuk doa, 

semangat, bantuan, dan motivasi yang diberikan. 

 

 



12. Teman-teman “Stompin at d’savoy” ibho, yaying, isha, fajar, ade, rima, ali dan 

satria. Teman-teman kantin ngadino tante bocil anita, bule, akbar, metal, togar, 

pandu, barni, ganda, wan ali, hestu, mei, dan astrid na ali blacko  terima kasih 

untuk keceriaan dan kebersamaan yang kalian ciptakan selama ini. 

13. Teman-teman “KOMPOR” (komunikasi non-reg 07) yang gokil (Arief, Ian, 

Romy, Reksa, Hasan, Agung, Deswan, Aan, Yudha, Jani, Deta, Tia, Adit, Imel, 

Budi, Amoy, Refto, Yogi, Robby, Rohma, Morian. Iam, Irpan, Uje, Feris, Anggi, 

Erwin (terima kasih untuk keceriaan dan kebersamaan yang kalian ciptakan 

selama ini, Kalian semua sangat berarti). Sukses untuk semua Mahasiswa 

Komunikasi Non-Reg Angkatan 2007. 

14. Teman-teman di bawah pohon ceri “Kiay” terima kasih untuk keceriaan dan 

kebersamaan yang kalian ciptakan selama ini. 

15. Seluruh teman-teman yang membantu dalam kelancaran skripsi ini yang tidak 

bisa disebutkan satu per satu serta kakak-kakak tingkat angkatan 2006. Terima 

kasih untuk bantuan dan motivasi yang telah diberikan.  

16. Almamater-Ku tercinta Universitas Lampung. 

 

Semoga semua pihak yang membantu tersebut diatas senantiasa mendapat Taufik dan 

Hidayah-NYA. Akhirnya dengan mengucap syukur, penulis mengharapkan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.  

 

       

Bandar Lampung, 24 Oktober 2014 

      Penulis,  

 

 

      Nanda Pramana Putra  


