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KATA PENGANTAR 
 

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan dan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga 

tercurah limpahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan sahabatnya. 

Skripsi yang dilakukan ini, penulis susun sebagai syarat guna untuk 

memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 pada bidang Broadcasting. Dalam penulisan  

Skripsi  ini juga guna untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu 

mengenai penyusunan Skripsi  dan untuk dapat menjadi praktik nyata dalam dunia 

Broadcasting. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, sulit untuk dapat 

terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan 

kontribusinya baik secara material maupun spiritual. Dengan demikian pada 

kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. AgustinaZubair, M.Si. 

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

Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas MercuBuana. 

3. Ibu Sofia Aunul M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu 

mengingatkan dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi, mulai 

dari judul hiangga selesai. 

4. Keluarga tercinta, ayah Drs. Agustaufiqurohman dan Mama Jamilah, 

Abang Rizky Aulia Rachman dan Kembaran saya Fahmi Aulia 
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Rachman dan adik saya Kayla Amanda yang selalu mendukung dalam 

bentuk moral maupun materil serta doa dan kasih sayangnya. 

5. Keluarga Besar Alm. Lili Romli dan Suhaimi selaku kakek dan nenek. 

Yang merawat penulis dari bayi hingga saat ini.  

6. Kekasih saya Asyifah Fitria Rahmada  yang selalu mengingatkan dan 

mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. 

7. Teman-teman KANTAS & RMDA yang sudah menjadi bagian 

keluarga penulis selama berada di kampus dan selalu menyemangati 

dan memberikan masukan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi. 

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis memohon maaf dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya. 
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