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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan 

limpahan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul 

“Penggunaan Media Sosial “Bigo Live” Sebagai Ekspresi Diri Dikalangan 

Remaja”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjanah 

pada Program Studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang yang 

sangat berarti dari pihak lain, khususnya Rika Yessica Rahma, S. Psi., M. Ikom 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah 

mencurahkan anugrahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Terima Kasih kepada Rika Yessica Rahma, S. Psi., M. Ikom selaku 

Dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Kedua orang tua saya Erniati & Farizal yang selalu berdo’a, 

memberikan semangat, dorongan serta inspirasi yang tak ternilai 

harganya serta semua dukungan baik moril maupun materil. 

3. Terima Kasih kepada orang yang spesial Fitia Tsamani yang telah 

memberikan semangat serta dorongan serta inspirasi baik moril maupun 

materil. 

4.  Komunitas Musik Mercubuana yang telah menjadi rumah kedua bagi 

saya selama saya kuliah dan mengerjakan Skripsi ini. 

5. Anggota Mercu Buana angkatan 2012 yang telah menjadi keluarga 

kedua bagi saya selama saya kuliah dan mengerjakan Skripsi ini yang 

telah memberikan semangat, dorongan serta inspirasi. 

6. Teman-teman Rumah saya yang selalu Support saya yang selalu men 

dukung dalam materil mau pun non materil seperti menyediakan kopi 

dan Wifi . 

7. Terima Kasih pada MASKIRMAN grup yang selalu mensupport saya. 

8. Terima Kasih pada grup Line GERDEP yang selalu memberikan 

semangat dalam hal materil mau pun non Materil. 

9. Keluarga besar Broadcasting  angkatan 2012 yang telah memberikan 

semangat, dorongan, serta inspirasi yang tak ternilai harganya. 

10. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

11. Dr. Agustina Zubair, M. Si Selaku Dekan FIKOM Universitas Mercu 

Buana. 
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12. Dr. Afdal Makkuraga Putra, S. Sos., M. Si selaku ketua Program Studi 

Broadcasting Universitas Mercu Buana. 

13. Terima Kasih Kepada kantin Ibu Slamet MecuBuana . 

14. Bigo Live Yang telah memberikan, membangkitkan semangat saya saat 

mengerjakan skripsi dan sebagai refrensi Skirpsi. 
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