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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan 

segala rahmat: taufik: dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 

tepat pada waktunya. 

Dalam Skripsi yang berjudul “Representasi Feminisme Dalam Film 

Cinderella” ini, penulis mengalami berbagai macam masa yang sulit dalam 

penyelesaiannya. Namun, semangat serta dukungan dari orang sekitar membuat 

penulis ingin menyelesaikan Skripsi ini. 

Di dalam proses pembuatan Skripsi ini: penulis merasa masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu: penulis merasa masih memerlukan bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu: penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Rahmadya Putra Nugraha M.Si . selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan serta 

kesabarannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi dalam dengan tepat waktu. 

2. Abdul Rahman HI, MM, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

3. Allah SWT atas segala rahmat, dan hidayah-Nya 

4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat kepada 

penulis baik dalam bentuk moril maupun materil, serta kasih sayang 

kepada penulis dan doa tiada hentinya. 
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5. Ibu Dr, Agustina Zubair, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

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

Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

7. Seluruh dosen-dosen dan staf Program Studi Broadcasting Universitas 

Mercu Buana. 

8. Muhammad Barly yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis 

untuk rajin mengerjakan skripsi ini, terima kasih untuk dukungannya. 

9. Kepada sahabat sahabat Bernadeta Candy M, Indah Afri M, dan 

Anindya Yunita L yang selalu mendukung dan mensuport penulisan 

disetiap saat 

10. Kepada teman teman seperjuangan Lulut Nurmatika. Najwa Syarah, 

Ismi Aqsyari, Pungky Yunita, Firda Amania, Lisa Elisabeth, Ryan 

Melany yang memberikan dukungan, doa dan semangat untuk 

kelancaran skripsi. 

11. Kepada teman seperbimbingan Bapak Rahmadya Putra yaitu Nurul 

Seftiana. 

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu atas segala 

bantuannya kepada penulis. 
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