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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, karunia, hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Produksi Program 

Sport Babe di MNC Sports” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar S1 

Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Broadcasting Universitas Mercu Buana.  

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan saran dari 

semua pihak sehingga peneliti akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

dan lancar sampai akhirnya meraih gelar S.Ikom.  

Untuk itu peneliti mengucapkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT 

yang telah mencurahkan anugerahnya kepada peneliti maka dengan segala 

kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada : 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fikom Universitas Mercu Buana. 

3. Dr. Afdal Makkuraga Putra, MM, M.Si selaku Kepala Bidang Studi 

Broadcasting dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing peneliti yang telah 

memberikan saran, bimbingan, nasihat dan motivasi  sehingga peniliti bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 
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4. Feni Fasta, M.Si terima kasih atas segala kebaikannya khususnya kepada 

peneliti, dan juga dukungan, semangat serta ilmu yang diberikan sehingga 

peniliti bisa sampai meraih gelarnya di Universitas Mercu Buana. 

5. Cristina Arsi Lestari, M.Ikom terima kasih selalu bisa menyempatkan waktunya 

untuk berdiskusi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar. 

6. Para seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya jurusan Broadcasting, 

terima kasih atas bimbingan, saran, ilmu terbaiknya dan kebaikannya bagi 

penulis. 

7. Kedua orang tua peneliti Bapak Sabardi dan Ibu Maryati yang selalu 

memberikan semangat, dukungan baik secara moril dan materi, serta doa yang 

tidak pernah putus. Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untuk 

peniliti. 

8. Bapak Rasyid, Ka Aris, Ka Edo dan Ka Farid selaku narasumber peneliti. 

Terima kasih atas waktu dan kerjasamaya yang baik. Dan telah menerima 

peniliti untuk magang di MNC Sports sekaligus bersedia menjadi narasumber 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar. 

9. Seluruh staff TU Fikom yang dengan baik memberikan pelayanannya kepada 

para mahasiswanya untuk mengurus keperluan surat menyurat di kampus. 

10. Sahabat sekaligus teman seperjuangan peneliti Annisa Husna Fadilah yang telah 

menjadi teman diskusi dan semangat selama menyelesaikan skripsi. Selalu 

bersedia menemani peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun 

berbeda jurusan tidak menjadi penghalang untuk menjadi teman diskusi di saat 

peneliti sedang membutuhkan saran.  
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11. Hasfa Mariza terima kasih sudah menjadi teman spesial peneliti, menjadi teman 

dan pendengar yang baik bagi peneliti.  

12. Seluruh teman dari berbagai jurusan yang telah banyak membantu dan 

dukungannya bagi penulis. Penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu karena 

banyak teman-teman yang membantu baik secara langsung maupun tidak 

kepada peneliti. Semoga teman-teman sukses dengan cita-citanya. Berkat 

teman-teman semua, penulis jadi sangat termotivasi untuk menyelesaikan 

skripsi dengan cepat. 

13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah membantu dan memberikan dukungan serta doanya dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan. Tidak lupa harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri. 

 

       Jakarta, 18 Januari 2018 

 

              Nuryana Sari 
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