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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, wr, wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT, yang telah memberikan 

kesehatan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas penulisan selama ini. 

Dengan segala nikmat sehat yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah yang berjudul – Penggambaran Citra Negatif 6 Kota Di Eropa Dalam 

Film Euro Trip (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce). 

 Selama kurang lebih delapan semester penulis menimba ilmu di tentang 

komunikasi penyiaran di Universitas Mercu Buana, akhirnya penulis dapat 

menghasilkan sebuah karya ilmiah yang nantinya diharapkan dapat dijadikan refrensi 

tambahan bagi rekan-rekan yang penelitianya berhubungan dengan studi analisis 

dalam sebuah film. Karya ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

 Penyusuana karya ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada : 

1. Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik 

sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan 

ilmunya sehingga karya ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik. 

 

2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si. yang sudah memantau 

perkembangan skripsi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya 

ilmiah ini secara tepat waktu. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 
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3. Petugas perpustakan Universitas Mercu Buana yang sudah membantu saya 

dalam mencari buku-buka yang saya butuhkan untuk karya ilmiah ini. 

 
4. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan doa dan suport yang tiada 

hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah 

ini secara tepat waktu.  

 
5. Seluruh keluarga, Roswati dan Maman Carsiman, seta keponakan penulis 

Yessica Amanda yang sudah memberikan suport kepada penulis dalam 

mengerjakan karya ilmiah ini. 

 
6. Teman-teman dekat penulis di kampus, Rizki Aulia, Reza Oktapiyani, 

Ariyanti Sari, Kasyful, Djodi, Rezki, Riko, April, Nuraini, yang sudah 

memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. 

 
7. Seluruh teman-teman broadcasting angakatan 24, serta semua pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerja 

samanya. 

 
8. Semua pihak yang sudah ikut membantu. Terima kasih banyak, tanpa 

bantuan kalian mungkin skripsi ini tidak akan seperti ini, sekali lagi terima 

kasih. 

 

Wassalamualikum, wr, wb.   

       Jakarta, 6 Maret 2018 

 

 

           Maman Sudirman 
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