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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ INTERPRETASI KAUM MILENIAL TERHADAP 

KEKERASAN FISIK PADA FILM POSESIF”, sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana 

Jakarta dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

 Penulis berharap bahwa penelitian dapat berguna bagi masyarakat serta dapat 

membantu masyarakat. Penulis berharap pembaca dapat memahami poin-poin 

yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Dan penulis juga memohon 

masyarakat untuk dapat memaklumi apabila penelitian ini masih memiliki 

kekurangan dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, diharapkan dapat membantu 

dalam perbaikan pengerjaan penelitian ini agar menjadi lebih baik.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya 

skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara 

lain kepada : 

1. Kepada Bapak Dadan Iskandar M.Si selaku pembimbing skripsi, terima 

kasih banyak untuk perhatian,arahan bimbingan kepada penulis  

2. Bpk. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Bidang Studi 

Broadcasting Universitas Mercu Buana dan selaku dosen pembimbing 

akademik atas kesediannya untuk membimbing serta meluangkan waktu 
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menemani selama proses perkuliahan dan seluruh dosen di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana atas ilmu pengetahuan yang tak 

ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu 

Komunikasi. 

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

Universitas Mercubuana 

4. Kepada Bapak Drs. Riswandi, M.Si Sebagai Ketua Sidang dan Ibu 

Mrdhiyyah, M.Ikom sebagai penguji ahli atas segala saran dan kritik  yang 

mebantu menyempurnakan penelitian ini. 

5. Yano Ridhola, Suami yang selalu membantu secara moril mapun materil 

dan memberi semangat dan doa kepada penulis sehingga mampu 

menyelesaikan tugas akhir penelitian ini. 

6. Orang tua dan keluarga yang tercinta dan tersayang, yang telah 

memberikan dukungan tiada henti, baik moril maupun materil, serta doa 

dan cintanya yang sangat luar biasa. 

7. Ibu Ai Herni Damayati dan teman-teman cabang bank Mandiri Tangerang 

Batu ceper yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan 

kepada penulis. 

8. Seluruh teman-teman broadcasting angkatan 2016 yang tidak bisa 

disebutkan satu-persatu  

9. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, yang 

telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sejak semester 

awal sampai dengan diselesaikannya penelitian ini. 
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10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis baik secara moril maupun materiil.  

Tidak lupa harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri.  

Akhirnya penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas smua bimbingan, 

dan dorongan serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga mendapatkan 

anugerah dari Allah SWT. 

 Jakarta,   Agustus 2018  

 

Siti Maharani 
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