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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin dan 

muslimat. Atas rakhmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi tepat pada waktunya. 

Laporan skripsi dengan judul “Pengaruh film dokumenter korban bank 

emok terhadap kewaspadaan kota karawang” disusun untuk melengkapi syarat 

kelulusan sebagai Sarjana Ilmu Komunikasi di Jurusan Broadcasting, Fakultas 

Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. 

Dengan demikian pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Feni Fasta, M.Si Selaku pembimbing skripsi, yang telah sangat banyak 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Broadcasting Mercu Buana yang telah memberikan arahan dan nasihat yang 

sangat bermanfaat yang telah diberikan untuk membantu dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

3. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya Bidang Studi 

Broadcasting Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Ayahanda dan Ibunda yang secara sabar dan luar biasa membimbing sampai 

ketitik ini atas semua do’a dan kerja keras serta pengorbanannya. 

5. Kakak Agustin Mulyani, Adik – adik tercinta Kurniawati dan Syamsi Ajizah 

yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini. 
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6. Kakek, Nenek, Om, Tante, Paman, Bibi, dan sepupu – sepupu yang telah 

memberikan dukungan berupa moril, material dan doa – doanya dengan penuh 

keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Purwasari Kecamatan 

Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat yang telah membantu dan 

memberikan waktu luang saat penelitian. 

8. Keluarga Sengklek.com Bee, Ayy, Eyy, Lee, Oyy, Mimi, Nhuy, Embe, Ojo 

yang telah membantu dan selalu memberikan support kepada peneliti. 

9. Keluarga besar Mess Mercu Buana  Jakarta Nihaya, Nevi, Intan, Ira, Umi, Elin, 

Lasmini, Desya, Reni, Tiara, Adeliana terimakasih buat kebersamaan, menghibur, 

kekonyolan, dan support untuk penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman – teman Broadcasting angkatan 23, 24, dan 25 serta kak Erriska yang 

telah memberikan saran dan bantuan yang mendukung terselesaikan skripsi ini. 

11. Kepada Keluarga besar BTPN SYARIAH MMS PURWASARI (Cipol, Deblo, 

Enoy, Cakew, Maklin, Ce popon, ilem) terimakasih hiburan dan semangatnya. 

Akhir kata tidak ada yang dapat peneliti sampaikan selain terimakasih dan 

lantunan doa agar Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah membantu 

dengan ganjaran pahala. Peneliti menyadari bahwa dalam pengetahuan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 

peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk memperbaiki kekurangan di masa yang akan datang. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan semua pembaca. 

Jakarta,  01 September 2018 

Peneliti 

 

Rizki Darlina 
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