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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas berkat Rahmat dan bimbingan-Nya maka penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang telah ditentukan. 

Skripsi dengan judul “Framing Pemberitaan Tweet Keluhan SBY 

Tentang Berita Fitnah dan Hoax pada Saat Pilkada DKI Di Kompas.com dan 

Republika.co.id” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

Dengan diselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan 

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D , terimakasih atas peran 

pentingnya sebagai dosen pembimbing skripsi, serta telah meluangkan 

waktu dan ilmu kepada penulis. 

2. Kedua orangtua, Bapak Mulyadi dan Ibu Lydia Dumaiyanti. 

Terimakasih atas do’a luar biasa yang selalu mengiringi perjalanan 

penulis. 

3. Kedua saudara kandung, Ratna Dyanti Annisa dan Dhika Hafidz 

Triyadi yang selalu memberikan motivasi dan hiburan dalam 

menyusun skripsi ini. 

4. Ananda Putra Pradana, yang tiada habis semangatnya untuk 

memberikan motivasinya ke penulis selama melaksanakan pendidikan 
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dan penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen Program Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana 

yang telah dengan baik dan sabar memberi bimbingan serta kontribusi 

pengetahuannya terkait ilmu Broadcasting. 

6. Segenap jajaran staff tata usaha FIKOM dan seluruh karyawan 

Universitas Mercu Buana yang telah membantu dan memberikan 

pelayanan yang baik selama masa perkuliahan. 

7. Teman-teman seperjuangan, Riksa Fitri Imaniah, Anggun Dwi Jayanti 

dan Geng Keong,  yang selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi 

dan saling memberikan motivasi serta hiburan kepada penulis selama 

proses penyusunan skripsi berlangsung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan waktu dalam penyusunan. 

Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah  

SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya serta balasan yang setimpal 

kepada semua pihak diatas dan semoga karya ini bermanfaat bagi semua 

pihak. 

 

Jakarta, 17 Mei 2018 

 

 

Penulis 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




