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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana skripsi ini adalah untuk memenuhi 

syarat guna menempuh gelar sarjana pada Fakultas Komunikasi jurusan 

Broadcasting S1 Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Sebagai hasil perjuangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat andil dari banyak pihak yang 

berpartisipasi dalam membantu memberikan jalan bagi penulis untuk 

menyelesaikannya. Berbagai macam kesulitan telah penulis hadapi dalam 

rangka menyusun skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah 

berusaha secara maksimal mencurahkan ide, tenaga serta pikiran, namun 

penulis menyadari sepenuhnya akan adanya banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Walaupun demikian, penulis mencoba untuk berusaha 

menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan penulis secara maksimal. 

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang 

bermanfaat. Penulis mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan baik itu 

dalam hal kajian maupun penulisan, untuk itu kritik dan saran yang 

membangun sangat membantu untuk perbaikan skripsi ini. Dengan kerendahan 

hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Eka Perwitasari, M.Ed selaku dosen serta pembimbing skripsi saya. 

Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya 
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selama ini. 

2. Morissan, M.A yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai 

Ketua Sidang skripsi saya. 

3. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si yang telah bersedia meluangkan 

waktunya sebagai Penguji Ahli skripsi saya.     

4. Joni Arman Hamid, Drs. S.Pd  selaku dosen pembimbing akademik 

saya yang selalu memotivasi dan membantu saya dari awal semester 

hingga saya menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen program studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang 

telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Bapak Ahmad Sukarni dan Ibu Rohana selaku orangtua saya 

tercinta yang telah memberikan dukungan berupa dukungan moril 

dan moral. Saya sangat berterimakasih karena telah bersedia 

mengantarkan dan menemani saya untuk mewawancarai para 

pengurus dari fanbase Super Junior Area. 

7. Putri Silfa Kartika selaku sepupu saya yang telah memotivasi saya 

demi selesainya skripsi ini. Dan membantu saya menemani survey 

ke lapangan pada saat fanbase Super Junior Area mengadakan 

project di Monas. 

8. Teman-teman produksi Hawa, Suci, Tiara, Defi, Leha, Yuli, yang 

telah mengisi waktu luang dengan produksi untuk tugas maupun 

kompetisi.
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9. Teman-teman dekat saya sejak semester awal hingga saat ini Jihan, 

Elfa, Rifa, Luthfir, Fadlan, Irma. 

10. Teman-teman Broadcasting angkatan 2014 dan angkatan lainnya. 

11. Dan semua yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan 

namanya satu-persatu.  

 

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang 

sangat berarti bagi penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian 

dengan pahala yang berlimpah. Amin. 

 

 

Jakarta, Februari 2018 

Aini Suhaini 
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