
 

iii 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang pencipta langit dan 

bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayang-Nya 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Motif, Perilaku & Makna Komunikasi Komika Wanita (Studi 

Fenomenologi Pada Komunitas Stand Up Comedy di Jakarta). 

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat prosedur dalam memperoleh 

gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program 

Hubungan Masyrakat di Universitas Mercu Buana. 

Selama proses penulisan proposal skripsi ini, banyak pihak yang sangat 

membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si selaku pembimbing yang selalu 

memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis. 

2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ponco Budi S. M.Comm,Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 
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5. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Mercu Buana atas bantuan yang sudah diberikan. 

6. Dewi Humairah, Sri Donna Herawati Pasaribu, Ira Santi, Rizhky Nurasly 

Saputri dan Musdalifah Basri yang sudah bersedia untuk menjadi 

informan pada penelitian ini serta seluruh teman-teman komunitas Stand 

Up Comedy Jakarta. 

7. Keluarga penulis terutama ibu Darmatasya yaitu ibu penulis yang tidak 

hentinya memberikan semangat, motivasi serta doa sehingga skripsi ini 

bisa penulis selesaikan tepat waktu. 

8. Evi Tri, Herawati, Ira Linda, Heri Firmansyah, M. Fakhrurozy serta 

semua teman-teman Fakultas Public Relations angkatan ke-24 yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu sebagai teman kuliah yang selalu 

memberi semangat dalam penulisan proposal penelitian ini. 

9. Ibu Naomi Yuniari, Tri Wijayanti, Hiskia Ginting, Fikri Nugraha, 

Puspita, Nita, Restu dan Lala selaku rekan kantor yang selalu 

memberikan semangat dan telah memberikan waktu kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua sahabat-sahabat yang sudah berbaik hati untuk membantu dan 

menghibur penulis & semua pihak yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan skipsi ini. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa takada gading yang tak retak, begitu 

juga dengan proposal skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga 

dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang 
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lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Skripsi ini juga ingin penulis 

persembahkan bagi para komika wanita di Indonesia. Semoga penelitian ini bisa 

menjadi masukan, referensi, kritik membangun dalam mewujudkan hasil karya 

seni yang diciptakan oleh para komika wanita di Indonesia. 

 

      Jakarta, 29 Juni 2018 

                Penulis 

 

             Ani Tansila 
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