
KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi 

Strata Satu (S-1) Broadcasting Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Meskipun 

demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan baik dan benar. 

 Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, MM. M.Si,  selaku Dosen Pembimbing Utama 

saya yang sudah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang 

sangat membantu saya dalam pembuatan skripsi aplikatif ini dan yang telah 

meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi aplikatif. 

2. Bapak Aditya Rizky Gunanto, M.I.Kom,  selaku Dosen Pembimbing Kedua 

saya yang sudah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang 

sangat membantu saya dalam pembuatan skripsi aplikatif ini dan yang telah 

meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi aplikatif. 
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3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, MM. M.Si, selaku Ketua Bidang Studi Program 

Broadcasting yang telah memberikan dukungan dan membekali penulis 

dengan ilmu pengetahuan selama menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

4. Segenap dosen dan staf Program Bidang Studi Broadcasting Universitas 

Mercu Buana yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama 

ini. 

5. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis, Ayahanda tercinta dan Ibunda 

tercinta, yang senantiasa memberi banyak bantuan baik moril dan materil 

hingga skripsi aplkatif ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah 

SWT memberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kemuliaan kepada mereka 

dan semoga penulis dapat membahagiakan keduanya. Aamiin. 

6. Sahabat seperjuangan anak-anak Warkop Kembar (WK), yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi satu sama lain, serta menjadi teman 

seperkuliahan selama tiga tahun setengah ini. Semoga persahabatan kita tidak 

akan pernah ada akhir. Aamiin. 

7. Teman-teman seperjuangan S-1 Broadcasting 2014 Tanpa mengurangi rasa 

persahabatan penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu, semoga ukhuwah 

kita tetap terjaga. 

8. Teman-teman Broadcasting 2014 yang saling support satu sama lain serta 

telah menjadi teman sekelas dalam beberapa semester ini, tanpa mengurangi 

rasa persahabatan penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu, semoga 

ukhuwah kita tetap terjaga. 
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9. Terimakasih kepada pihak pihak yang membantu jalannya syuting tugas akhir 

skripsi aplikatif, dan terutama terima kasih kepada team aplikatif yaitu M. 

Farras Perdana, Hanif Zikrurahman dan Ari Pratama putra yang sudah 

memberikan pengalaman dan pembelajaran selama pra produksi, produksi dan 

pasca produksi. 

10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga 

mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Atas segala 

kontribusinya, penulis mendoakan semoga mendapat balasan dari Allah SWT 

dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dari skripsi ini, akan tetapi semoga dapat memberi manfaat bagi para 

pembaca. 

 Pada akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir 

ini. 

                                                                                        

                                                                                   

                                                                                            Jakarta,  Desember 2018 

 

 

                                                                                                  Fahri Ramadhan 
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