
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang 
berjudul “HASRAT SEKSUAL MANULA DALAM MENONTON FILM DIRTY 
GRANDPA (Analisis Resepsi Komunikasi Pada Manula Produktif Karyawan LSF)” ini dapat 
diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 
pada Jurusan Penyiaran Universitas Mercu Buana. 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. 
Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah 
sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 

1. Alm nenek saya Kapini yang menanamkan semangat juang dalam diri saya, dan ibunda 
Sriwi yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis. 

2. Kepada Dr.Syarifuddin M.Si selaku pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, 
ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. 
Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan. 

3. Kepada suamiku tercinta Firmansyah yang telah memberikan dukungan dan kasih 
sayang yang tulus kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir. 

4. Terima kasih yang spesial kepada Dr Mukhlis PaEni terkasih yang telah menjadi 
inspirasi dan menjadi “the real motivator”. 

5. Kepada seluruh karyawan Lembaga Sensor Film. Terima kasih telah mengijinkan 
penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian. 

6. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana atas 
ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk 
dibangku kuliah. 

7. Segenap staf pegawai Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis 
selama ini. 

8. Sahabat-sahabatku dalam grup Asosiasi Ghibah Mercu dan seluruh teman-teman 
angkatan 2018 Penyiaran. Terima kasih atas dukungan moral dari kalian semua. 

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Penulis pun berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita 
semua. 

 

Jakarta, Februari 2018 
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