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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

karunia, rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa serta tiada putus-putusnya 

dalam hidup ini. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Teknik 

Penulisan Naskah Dalam Film Drama Yang Berjudul AYU”. 

Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan moril 

maupun materil, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa 

bantuan banyak pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada: 

1. Ibu Rika Yessicca, M.Ikom dan Bapak Aditya Rizky Gunanto, M.Ikom 

selaku dosen pembimbing yang dengan tanggung jawab, bijaksana, serta 

kesabaran luar biasa, atas bimbingan dan sarannya, membantu saya dalam 

penyusunan hingga terselesaikannya 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 Program Bidang Studi 

Broadcasting Universitas Mercu Buana yang telah memberikan dorongan, 

semangat, masukan, serta motivasi kepada saya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

4. Bapak Dadan Iskandar, M.Si dan Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si 

selaku Sekretaris Program Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana 

yang memberikan dorongan dan selalu menyemangati saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang studi Broadcasting yang 

memberikan dedikasi dan ilmunya. 

6. Kepada Orangtua saya, Bapak Suparno dan Ibu Lamiah yang selalu 
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mencurahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan dan do’a yang tiada 

henti di setiap sujudnya agar anaknya dilancarkan kuliahnya dan sukses di 

keesokan hari. 

7. Kepada Atika Ulfa yang telah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Kepada teman-teman RMDA dan semua pihak yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan semangat 

untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. 

Saya menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, karena ini 

merupakan bagian dari proses pembelajaran dan masih banyak hal lain yang harus 

diperbaiki demi kesempurnaannya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak 

kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran membangun sangat saya harapkan. 

 Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

            Jakarta, 29 Agustus 2018 

       Peneliti 

 

 

 

      Amandha Bhaehaqi Nurdiansyah 
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