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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul 

“Teknik Penyuntingan (Editing) Video Iklan Gatsby Creative Award 11th 

”Assassination Mission”. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Broadcasting, 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Terima kasih kepada Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D, selaku 

dosen pembimbing, yang telah membantu peneliti dalam pembuatan proposal 

skripsi ini. Besar harapan peneliti semoga proposal skripsi ini dapat membantu 

pengetahuan bagi pembaca. 

Mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam penulisan, karena peneliti 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan proposal ini. Kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan 

proposal ini. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih. 

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah membantu 

dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mama, Papa, Santika Febri Wulandari, Muhammad Bayu Prayogi, SE, dan 

Rafhi Rizki Ramadhan, selaku orang tua dan keluarga yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan pada penulis. 
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3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Kepala Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku dosen pembimbing 

skripsi. 

5. Kepada teman-teman seperjuangan, Bang Lokatang Sao Reza, Faraz Al 

Hasbi, Sari Mulia Eri, Bobby Indrawan, dan Hilda Ayu Monica yang telah 

berjuang bersama dan mendukung penulis. 

6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi, 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan baik dari materi maupun penyajian. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi 

lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua yang membaca.  

Mohon maaf apabila adanya kesalahan dalam penulisan, karena penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan 

skripsi ini. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih. 
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