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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, 

nikmat, dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Teknik Pengambilan 

Gambar Dalam Film Fiksi Mammon” ini sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi program sarjana (S1) fakultas komunikasi jurusan penyiaran 

di universitas Mercu Buana. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, 

kritikan, dan saran yang sangat membangun. Oleh karena itu dengan segala 

ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tua dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan 

ridho. 

2. Bapak Rahmadya Putra Nugraha, S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing 

yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar 

memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Ibu Rika Yessica Rahma, M.Ikom, selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan saran dan bimbingan yang baik kepada penulis 

dari semester 1-8. 

4. Seluruh dosen dan staff Universitas Mercu Buana yang sudah 

memberikan ilmu perngetahuan yang bermanfaat selama penulis 

menempuh pendidikan selama masa kuliah. 

5. Muhammad Kaysar Hidayat selaku adik yang telah menghibur penulis 

selama proses penyusunan skripsi ini. 

6. Farras Perdana, Hanif Jikru Rahman, Fahri Ramadhan selaku anggota 

tim untuk skripsi aplikatif dalam pembuatan film MAMMON. 

7. Fanrijal, Teguh Afriansyah, Syauqi Ihsan, Hanum Nirmala, Bekti 

Harumi, Dena Delaney, Onel, Rian Kuncoro, Asep, Hesti Lauder, Sahrul 
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Iskandar, Ahmad Fadli Rahman, Muhammad Setia Budi, Alif Hidayah, 

Fachri, Teh Ida yang telah membantu saat proses pembuatan film. 

8. Rezky Yolando, Acil, Bima Okto, Mas Andi, Adiguna, Umam Mukhtar 

yang telah menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Vania Vanessa yang selalu siap membantu penulis kapan pun. 

10. Aisyah Farascahya Abdillah yang telah membantu dan memberi 

semangat kepada penulis kapanpun dan dimanapun. 

11. Teman-teman seperjuangan penyiaran 2014 Universitas Mercu Buana 

atas bantuan moral dan semangatnya 

12. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu atas kebersamaan, dorongan, dan semangat yang diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan sangat jauh dari sempurna. Namun, penulis mengharapkan semoga penelitian 

ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan 

segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini 

dapat menjadi lebih baik lagi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

   Jakarta,  1 Desember 2018 

 

   Ari  Pratama Putra 

Nim: 44114010226
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