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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 

mengerjakan skripsi ini. Dimana skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna 

menempuh gelar sarjana pada Fakultas Komunikasi Broadcasting S1 Universitas 

Mercu Buana, Jakarta. 

Penulis juga sangat berterima kasih kepada kedua orang tua Syarifudin dan 

Eka Yultiana, yang sosok mereka akan selalu menjadi figur orang tua juga teladan 

bagi penulis. Ia tiada henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil kepada 

penulis. Terima kasih banyak atas cinta, perjuangan, doa dan kasih sayang kalian 

yang tiada hentinya pada penulis dalam menempuh pendidikan S1 (Strata satu). 

Semua perjuangan ini, penulis dedikasikan teruntuk kalian semua. 

Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat 

bagi sumbangan ilmu pengetahuan. Dan bila terdapat kekurangan baik itu dalam hal 

kajian maupun penulisan, hal itu tidak pernah lepas dari hakikat hidup manusia yang 

tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan 

menjadi kunci dari proses pembelajaran yang baik agar saling mengisi dan 

melengkapi. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada :   
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1. Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku dosen serta pembimbing skripsi. Terima 

kasih telah bersedia meluangkan waktu dan sabar membimbing saya selama ini. 

2. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting dan juga 

ketua sidang skripsi. Terima kasih telah membantu saya dalam menyusun 

skripsi. 

3. Drs Joni Arman Hamid M.Ikom yang bersedia meluangkan waktu untuk 

menjadi penguji ahli skripsi saya. 

4. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

5. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) selama 

saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh Dosen Program Studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang 

diberikan kepada penulis selama perkuliahan.  

7. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, terima 

kasih atas pelayanannya. 

8. Keluarga Besar RR Photo Video, keluarga saya kedua setelah rumah. Tempat 

saya belajar dan mendapatkan pengalaman berharga. Terima kasih banyak 

keluargaku. 

9. Kekasih saya, yang selalu berbagi haru dan  senantiasa merelakan waktunya 

untuk mendengar keluh kesah saya selama ini, Holilah Turohmah. 
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10. Teman – teman seangkatan Fikom 2013, terutama Broadcasting 2013 yang 

setiap hari bertukar pikiran selama berkegiatan di kampus dan diluar kampus. 

 

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang sangat 

berarti bagi penulis, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang 

berlimpah. Amin. 
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