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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat dan 

berkahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“EKSISTENSI MANUSIA DALAM FILM PK” (Analisis Semiotika Roland 

Barthes). Dengan selesainya penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam 

menempuh jenjang Strata-1 dalam bidang Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universtitas Mercu Buana dan sebagai memenuhi kewajiban penulis 

sebagai mahasiswa, maka akhirnya skripsi ini selesai juga karena dukungan dari 

keluarga dan kerabat dekat.  

Penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat berguna 

bagi mahasiswa yang sedang mencari ide untuk skripsinya dan berguna bagi 

masyarakat. Penulis berharap pembaca dapat memahami poin-poin yang akan 

dipaparkan dalam penelitian ini. Dan penulis juga memohon pembaca untuk dapat 

memaklumi apabila penelitian ini amsih memiliki kekurangan dalam 

pengerjaannya. Oleh karena itu, diharapkan untuk memberi masukan dan arahan 

bagi penulis agar penelitian ini menjadi lebih baik. 

Dalam proses penuulisan skripsi ini, banyak sekali pihak yang berperan 

dalam membantu , baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada : 

1. Yth. Bapak Rahmadya Putra Nugraha S.Sos, M.si , selaku dosen 

pembimbing penulis yang selama penyusunan penelitian ini telah 

https://lib.mercubuana.ac.id/



v 
 

memberikan berbagai masukan dan arahan dalam seluruh proses 

pembuatan penelitian ini. Terima kasih atas motivasi, kesabaran dan 

bimbingannya yang selalu diberikan selama membimbing penulis.  

2. Yth. Ibu Dr. Agustina Zubair, M,Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

3. Yth. Ibu Christina Arsi Lestari, S.Ikom, M.Ikom , selaku dosem 

pembing akademik yang sudah memberikan bimbingan dan semangat 

dari awal perkuliahan. Terima kasih atas setiap konsultasi dan 

arahannya yang diberikan sehingga penulis dapat mengambil mata 

kuliah yang tepat.  

4. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

5. Kedua orang tua peneliti,  beserta semua keluarga penulis atas semua 

cinta kasih, doa dan semangat yang selalu mengiri perjalanan penulis 

sampai kapanpun.  

6. Mas, terima kasih untuk dukungan, semangat dan sabarnya yang selalu 

menemani penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini. 

7. Sahabat-sahabat penulis, terima kasih untuk dukungan dan yang 

selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 

8. Sahabat penulis yang berada di Jogja. 

9. Sahabat penulis di Youth G-force 

10. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan 

penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu  persatu. 
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Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun jika ada 

kekurangan didalam penyusunan atau masih jauh dari kata sempurna, penulis 

sangat menerima saran dan krtikan yang membangun semua pihak. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambahkan ilmu 

pengetahuan bagi penulis sendiri. 

 

Jakarta, 14 Januari 2018 

 

Putri Intan Srikandiati

https://lib.mercubuana.ac.id/



7 
 

 

https://lib.mercubuana.ac.id/




