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KATA PENGANTAR 

Bismillah 

 Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan 

RahmatNya sehingga memberikan segala kemudahan kepada hambaNya. Skripsi 

ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) 

Ilmu Komunikasi Bidang Studi Broadcasting. Dengan selesainya skripsi ini, 

penulis sadar masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 

 Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah mendukung dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini dengan 

baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

 

1. Ibu Finy F. Basarah, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan nasihat dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.Si, selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting. 

4. Ibu Rika Jessica Rahma, M.Ikom, selaku dosen penguji skripsi penulis.  

5. Bapak H. Syafei, Drs. M.Ikom, selaku dosen pembimbing akademik yang 

telah memberikan bimbingan, mengingatkan tentang perkembangan studi saya 

dari awal masa studi hingga saat ini. 

6. Seluruh dosen dan Staff Universitas Mercu Buana yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada saya. 
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7. Orang Tua dan keluarga yang tidak lupa untuk selalu sabar memberikan doa, 

semangat, ridho dan dukungan kepada saya tanpa henti dan penuh cinta. 

8. Shishi Radinda Putri S.Psi yang senantiasa mendukung saya dalam kondisi 

apapun, serta memberikan perhatian sehingga saya mempunyai banyak 

semangat dan cita – cita yang ingin segera terwujud bersama. 

9. Rifky Dwiaji yang membantu saya mencari dosen pembimbing dan saling 

berbagi informasi untuk sama – sama bisa lulus bersama. 

10. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat 

yang tidak bisa di tuliskan satu persatu. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang 

membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Jakarta, 25 Januari 2018 

 

 

Muhammad Syahreza Hakim Hasibuan 

44113010092 
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