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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang 

diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi aplikatif yang berjudul 

“Konsep Penyuntingan Gambar dalam Editing Film Dokumenter RINDU 

MELATI”. Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu persyartan dalam 

menyelesaikan program sarjana (S1) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Jurusan Broadcasting Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam penyusunan laporan ini, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa 

selesainya skripsi aplikatif ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, semangat, 

serta pembimbing dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh 

karenanya peneliti menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada : 

1. Bapak Rizki Briandana, M.Comn dan Bapak Drs. Dadan Iskandar M. Si 

sebagai Dosen Pembimbing skripsi aplikatif, terima kasih atas waktu, 

bimbingan, dan ilmunya yang sangat berguna bagi Peneliti. 

2. Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M. Si selaku ketua sidang skripsi aplikatif. 

3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Program studi 

Broadcasting (FIKOM) Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Ibu Dr. Agustina Zubair, M. Si selaku Dekan FIKOM Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 
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5. Bapak Tulus Hendra M. Ikom dan Bapak Joni Arman, M.Ikom sebagai tim 

dosen penguji sidang akhir skripsi aplikatif. 

6. Seluruh tim dosen FIKOM khususnya jurusan Broadcasting Universitas Mercu 

Buana Jakarta, terima kasih atas ilmu yang telah bapak/ ibu berikan kepada 

Peneliti selama masa perkuliahan berlangsung. 

7. Orang Tua, Bapak Andi Hidayat (Ayah),  Ibu Nerah (Mamah), dan Febri 

Annerianty (Saudara Perempuan), keluarga besar Abah Suhadi Salka, dan 

keluarga besar Nenek Kasni, terima kasih atas support yang luar biasa dan juga 

doa-doanya selama menyelesaikan kuliah selama 4 tahun ini. 

8. Ridiek Astoro (You’re still as my lovely enemy the one and only, my future 

man! Thank you for always being my side, no matter what, you always support 

Me anytime!). 

9. Ratna Indria Sari, Adjeng Yvanoe Lendie, Diah Pitaloka, Intan Purnamasari, 

dan Adnan Darmawan, terima kasih sudah menjadi sahabat seperjuangan yang 

luar biasa selama ini! 

10. WND PRODUCTIONS CREW (Nine Virgiyani dan Wisnu) terima kasih atas 

kerja sama selama proses pembuatan film “Rindu Melati” mulai dari pra 

produksi, produksi hingga paska produksi. 

11. Keluarga besar Ridiek Astoro di Comal, Pemalang serta keluarga besar Ibu 

Rumyati (Kepala Desa Blendung) dan Bapak Suyik yang sudah memberikan 

support dan izin menginap kepada tim Peneliti selama melakukan proses 

shoting. 
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12. Kak Muslimin (Perwakilan Tim Puspindes Pemalang) dan Kak Jafar (Pilot 

Buka Peta), terima kasih untuk waktu bermain bersama DJI Phantom 3! 

13. Perangkat Desa Blendung, masyarakat, dan narasumber yang sudah 

membantu dalam pembuatan film dokumenter “Rindu Melati”, terima kasih 

sudah bersedia menolong peneliti untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan selama proses syuting berlangsung. 

14. Crew Broadcasting 24 dan teman-teman seperjuangan angkatan 24 yang 

sudah berjuang selama 4 tahun di Universitas Mercu Buana. 

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 Skripsi aplikatif ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun bilamana ada 

kekurangan di dalam penyusunan skripsi aplikatif ini atau masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya 

membangun dari semua pihak. Tidak lupa harapan peneliti semoga skripsi 

aplikatif  ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi peneliti sendiri. 

 Pada akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan 

dan dorongan serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga mendapatkan 

anugerah dari Allah SWT. 

         Jakarta, 22 Februari 2018 

 

 

               Destiyanti Anneria 
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