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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan 

rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat penyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-

baikinya dan tepat pada waktunya.  

 Dalam skripsi yang berjudul “Pemaknaan Pesan Di Channel Youtube Reza 

Oktovian Periode Juli - November 2016 (Analisis Semiotika Ferdinand De 

Saussure)” ini, penulis mengalami berbagai macam masa yang sulit dalam 

menyelesaikannya, namun semangat serta dukungan dari orang sekitar membuat 

penulis merasa ingin cepat menyelesaikan skripsi ini. 

 Didalam proses pembuatan skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari 
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dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima 
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Universitas Mercu Buana Jakarta.. Terima kasih atas bimbingan, masukan, 

arahan serta kesabarannya kepada penulis sehingga penulis bias 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 
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juga selaku koordinator laboratorium 

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. 
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7. Kedua orang tuapenulis ayah Rachmad Nugroho dan ibu Marliani 

Damayant iyang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat bagi 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Keluarga dan saudara-saudarapenulis yang selalu memberikan dukungan 

kepada penulis, selama penulis kuliah di Universitas Mercu Buana. 

9. Syifa Duhita Dewakanya Arif yang selalu memberikan dukungan kepada 

penulis selama 4 tahun ini. 

10. Noviska Isril, S.Ikom yang telah memberikan masukan dan dukungan 

kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini. 

11. Muhammad Rievta Ikhwan, S.Ikom yang telah membantu penulis dalam 

persiapan sidang skripsi. 

12. Andika Damar Prayitno, S.Ikom yang telah memberikan masukan kepada 

penulis selama penulis menyusun skripsi ini. 

13. Teman-teman seperjuangan penulis di kampus Universitas Mercu Buana 

Jebret Family. 

 

Semoga Allah selalu bersama kita dan selalu memberikan karunianya 

kepada kita. Amin Ya Rabbal Alamin. 
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