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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya 

sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi aplikatif, yang merupakan 

salah satu syarat dalam menempuh gelar strata (S1) Jurusan Broadcasting.  

Dengan penyelesaian skripsi aplikatif ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak 

yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali 

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka penulis ingin sekali menyampaikan rasa 

banyak berterima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nabi Muhammad 

SAW.  

2. Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku ketua bidang studi Broadcasting.  

3. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 

Mercu Buana. 

4. Pak Rahmadya Putra Nugraha M.Si dan Pak Rizki Briandana, M.Si selaku dosen 

pembimbing yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menjadi tim yang solid dan 

optimis.  

5. Pak Fadillah Shaleh selaku dosen pembimbing partner skripsi aplikatif yang selalu 

memberi masukan untuk film kami. 

6. Orang tua tercinta Alm. Bapak H. Amroni dan Ibu Hj. Sumiati yang telah memberikan 

dukungan berupa moril maupun material yang tiada putusnya. 

7. Kakak tercinta Fitria Brillianti, Iqbal Er Rizqi, Lulu Nailufar, dan Silvia Umi Kulsum 

yang selalu memberikan semangat serta doanya kepada penulis.  
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8. Teman-teman WARKOP KEMBAR, teman seperjuangan penulis yang tidak mungkin 

namanya disebut satu persatu disini, tanpa mengurangi rasa sayang penulis, terima 

kasih banyak, SEE YOU ON TOP! 

9. Chairun Riza dan Abdul Rahman yang sudah mau bekerja bersama dengan penulis 

untuk mendapatan gelar S.Ikom ini!  

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, 

penulis berharap agar penulisan skripsi aplikatif ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

 

 

Jakarta, 20 April 2018  

 

 

Abdullah Syafi’i 
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