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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat 

serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

mengambil judul “PENGGAMBARAN STEREOTYPE MENGENAI 

IDENTITAS DALAM FILM ZOOTOPIA (ANALISIS SEMIOTIKA 

FERDINAND DE SAUSSURE)” 

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah syarat 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) bagi mahasiswa 

program S-1 di program studi Ilmu Komunikasi Jurusan Broadcasting 

Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak 

pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan 

penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun 

materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini 

hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati: 

1. Ibu Christina Arsi Lestari, M.Ikom, selaku dosen pembimbing 

skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan 
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maupun arahan yang sangat bermanfaat dan berguna dalam 

penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

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

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Drs. Afdal Makurraga, M.Si, selaku Ketua Bidang Studi 

Broadcasting Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Bapak Drs. Dadan Iskandar, M.Si, selaku Wakil Ketua Bidang 

Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana Jakarta, yang telah 

membantu dan memberikan arahan yang sangat berguna dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Staff Dosen Program Studi Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah membekali 

penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan 

sampai akhir penulisan skripsi ini. 

7. Staff Tata Usaha Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu 

penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan penulisan 

skripsi ini. 

8. Lokatang Sao Reza, S.Ikom, selaku kakak senior yang telah 

membimbing saya dari awal perkuliahan dan memberikan 

banyak sekali ilmu serta motivasi yang sangat berguna bagi 

kehidupan saya hingga saat ini. 
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9. Isye Gurnita, S.Ikom, selaku sahabat dekat saya yang telah 

banyak membantu saya, memberikan ide serta motivasi dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Christy Yuhas Dini, S.Ikom, selaku sahabat dekat saya yang 

terus memberikan saya semangat dan memberikan ide dalam 

penulisan skripsi ini. 

11. Ayu Intan Paramitha P.S, S.Ikom, selaku sahabat dekat saya 

yang terus memberikan saya motivasi dalam penulisan skripsi 

ini. 

12. Vamela Purnama, S.E, selaku kekasih saya yang setiap harinya 

selalu memotivasi saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-Teman Broadcasting angkatan 2014, atas 

kebersamaannya. 

14. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Sugianto dan Joys 

Marveare yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan 

pengorbanan baik dari segi moril, materi kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. Rasa 

hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas segala kebaikan yang 

telah mereka berikan kepada penulis. 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan 

kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga 

bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Jakarta, 28 Juni 2018 

Penulis 

 

Kenneth Nathaniel 
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