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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Rabbil’alamin, hanya bagi-Nya segala puji diawal dan 

diakhir segalanya ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-

Nya, serta hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Peneliti dapat 

menyelesaikan proposal dengan judul “EKSISTENSI PENONTON BAYARAN 

ACARA MUSIK DAHSYAT (STUDI KASUS STASIUN TELEVISI RCTI 

PERIODE 2017)”.  

Berbagai kendala dan cobaan telah peneliti alami dalam menyelesaikan 

skripsi ini, dan hal tersebut peneliti ambil hikmahnya sebagai suatu proses 

pendewasaan serta melatih kesabaran untuk dapat mencapai suatu hal. Peneliti 

menyadari bahwa penyelesaian dari awal sampai akhir proposal ini, tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan orang-orang yang terdekat dengan peneliti, sehingga 

ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Rika Jessica Rahma, M.Ikom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

membantu dan membimbing peneliti dengan sabar dalam penyempurnaan 

materi dan memberikan waktunya kepada peneliti untuk selalu siap 

memberikan masukan serta saran. 

2. Untuk kedua orang tua peneliti yang telah mendukung dalam segala hal 

serta memberi doa agar dilancarkan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Dosen-dosen pengajar peneliti (Rahmadya Putra Nugraha, Finy F. 

Basarah, Afdal Makuraga) 

4. Kepada tim produksi dahsyat RCTI yang telah memberi waktunya untuk 
peneliti wawancara.
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5. Penonton bayaran yang telah bersedia untuk menjadi narasumber peneliti. 

6. Bagus Rizky Novagyatna yang menjadi perantara peneliti dan narasumber. 

7. Kak putri yang bersedia membantu peneliti dalam pengerjaan skripsi. 

8. Broadcasting 2014 Universitas Mercu Buana. 

9. Kepada teman-teman yang  selalu memberi semangat dan motivasi kepada 

peneliti. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala kritik 

dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memberikan manfaat yang 

berarti bagi para pembaca semuanya. 

Demikian, akhir kata atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan doa 

yang telah diberikan kepada peneliti dari semua pihak, peneliti mengucapkan 

terima kasih. 
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