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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih 
lagi maha penyayang, berkat rahmat dan hidayahnya serta karunianya penulis 
dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswa Broadcasting 
Angkatan 2015 Fikom Universitas Mercu Buana  Terhadap Video Youtube 
Agung Hapsah (4 Ways to Get Smooth Camera Shoots)”. Shalawat dan salam tak 
lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 
dan para sahabatnya. 

 Skripsi ini disusun sebagai suatu pembelajaran bagi penulis dan sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 
Mercu Buana. 

 Dengan segala usaha dan keyakinan yang ada, penulis menyadari bahwa 
selesainya skripsi ini tak luput dari doa, kesabaran, bimbingan, dan dukungan dari 
berbagai pihak. Untuk itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkan 
penulisan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya antara lain kepada : 

1. Bapak Drs. Riswandi M,Si selaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan dukungan dan masukkan kepada penulis. Terima kasih atas 
kesabaran dan waktu konsultasi yang sudah Bapak berikan kepada saya.  

2. Bapak Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting 
Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Joni Arman, SPd, M.Ikom selaku Dosen Pembimbing Akademik, 
terima kasih atas segala saran dan bimbingan yang telah diberikan selama 
proses perkuliahan. 

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Bidang Studi Broadcasting Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. 

5. Mama dan Ayah yang selalu mendoakan dan selalu mendukung penulis 
sampai akhirnya penelitian ini selesai. Yang selalu menyemangati agar 
penulis cepat menyelesaikan tugas akhirnya.  

6. Nadia Jayanti, Terima kasih atas doa dan dukungan serta bantuan yang 
telah di berikan kepada saya. yang dengan sabar memebrikan nasihat dan 
motivasi saat penulis sedang kebingungan Dan telah menemani saya 
selama proses pembuatan skripsi. 

7. Dini Hari Anadia Iskandar Putra selaku teman seperjuangan saya selama 
proses pembuatan Skripsi sampai rela tidak sidang akhir agar lulus 
bersamaan dengan saya. 
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8. Deby Melati dan Meidina Dhiandra yang selalu memberikan dukungan 
dan semangat Selama proses pembuatan Skripsi. 

9. Dwiki Pratama, Bintang Nuari, Muhamad Arief Zam zami, Jania Capriati 
dan seluruh mahasiswa Broadcasting 2013 universitas Mercu Buana yang 
selalu menghibur dengan canda tawa kaleian. Terima kasih telah 
memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai. 
 

Serta semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi 
kepada penulis dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan 
kerendahan hati, penulis memohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu-
persatu, semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT dan selalu dalam 
perlindungan Allah SWT. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi 
ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

 

Jakarta, 8 Agustus 2018 

 

 

Dhio Hafidh Gilang Diputra 
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