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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan 

karunia yang penulis rasakan sampai dengan saat ini. Shalawat serta salam yang 

selalu teriring untuk junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah 

menyampaikan petunjuk-Nya untuk kita semua. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna menempuh 

gelar sarjana pada Fakultas Komunikasi jurusan Broadcasting S1 Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

Penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua, Didi Sumardi dan 

Rosmawati, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tiada 

henti hentinya kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Untuk itu, semua 

perjuangan ini dipersembahkan untuk kalian. 

Selesainya penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan banyak pihak 

yang telah berkontribusi terhadap penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, oleh 

karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Rizki Briandana, S.Sos, M.Comn selaku dosen pembimbing 

yang dapat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari 

awal sampai selesainya penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi saya dan 

Ketua Bidang Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Ibu Eka Perwitasari Fauzi, S.Sos, M.Ed yang telah bersedia 

meluangkan waktunya sebagai penguji ahli skripsi saya. 

4. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Program Studi Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, terima kasih bimbingan 

dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan. 

5. Staf Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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6. Orang Tua tercinta serta ketiga adik tersayang yaitu Rifki Aditya, 

Fabian Alfarizky, dan Jericho Zillian. 

7. Terima Kasih kepada para informan yaitu Alfajri, Ana Ghifarohtul 

Afiah, Chika Putri Nur'Alifah, Devi Divayenty, Egia Eritiani, Siti 

Zuliatul Faidah, Syifa Sakinah, dan Wahid Ihsan Astrianto yang sudah 

meluangkan waktunya untuk diwawancarai. 

8. Zahra Asri Septia yang selalu memotivasi dan memberikan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Dicky Yudha Prawira, Meidy Adha Jalali, Pakhrozi Wilyanwar, Tri 

Wulan Aprilia, Wahid Ihsan, Zulkarnaen dan seluruh teman – teman 

Broadcsating 2013 Universitas Mercu Buana Jakarta, yang selalu 

memberikan motivasi kepada penulis. 

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kiranya skripsi ini dapat memberikan 

banyak manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Universitas Mercu 

Buana untuk selalu memberikan karya terbaiknya di bidang Broadcasting. 

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlimpah 

dan ilmu yang berkah. Aamiin. 
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