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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia 

serta berkah dan kasih sayang sehingga memberikan jalang terang kepada hamba 

Nya. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Komunikasi Bidang Studi Broadcasting. Dengan 

terselesaikan skripsi ini, penulis sadar masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan, tetapi penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua.  

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu 

hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada :  

1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karuniaNya yang telah 

memberi kelancaran dalam penulisan. 

2. Ibu Christina Arsi Lestari, M.Ikom selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan arahan dan sarannya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Mardhiyyah, M.Ikom selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan arahan dan masukkan terhadap nilai-nilai saya dari 

semester 1-8 ini.  
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4. Semua dosen dan staff  di Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan ilmu dan informasi selama penulis menempuh masa 

kuliah. 

5. Orang tua dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan 

ridho, bimbingan kepada saya. 

6. Pungky Yunitasari, Lisa Elisabeth Monalisa, Fifi Fionita, Ryan 

Melany Putri, Firda Amania, Lulut Nurmatika, Najwa Syarah Maulida  

yang selalu menolong dan membantu untuk memberi masukan untuk 

skripsi ini.  

7. Nadya Afida Silvassa, Adinda Efrilla, Team Cemen, Team Kantin 

Atas, Team Mak Lambe yang selalu siap membantu dan memberi 

semangat penulis setiap saat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman Broadcasting 2014 Universitas Mercu Buana dan semua 

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu atas 

kebersamaan, dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat 

bagi kita semua. Amin  
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