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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah penulis hantarkan puji syukur atas ke hadirat 

Allah SWT. Tuhan yang Maha Sempurna, Maha Pengasih lagi Maha penyayang, karena atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang 

berbentuk skripsi ini yang diberi judul “Pengaruh Tayangan I Look Net Tv Terhadap Perilaku 

Fashion Mahasiswa (Survei Terhadap Mahasiswi Universitas MercuBuana Jurusan 

Broadcasting Angkatan 2015)” dapat terselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari banyaknya 

cobaan, halangan, juga rintangan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kelengkapan 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada Fakultas Ilmu Komunikasi di 

Universitas Mercu Buana. Selama proses penulisannya, banyak pihak yang telah memberikan 

bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang tiada hingganya kepada : 

1. Dr. Syaifuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu 

peneliti dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukan yang 

bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan 

Bapak A. Rahman H.I., MM.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

3. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, 

terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama penulis menjalani 

pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Mercu Buana. 
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4. Terima kasih kepada keluarga tercinta, Kedua orangtua penulis, Ibu ERITA  dan 

bpk MUSRIZAL, yang selama ini tidak pernah berhenti memberikan do’a, 

dukungan dan semangat kepada penulis. 

5. Special Thanks to all my friend in, WK KEMBAR, yang telah memberikan 

semangat tambahan dalam hidup penulis sehingga saya bisa terus semangat 

dalam hidup ini dan berkontribusi baik untuk bangsa, negara serta seluruh 

manusia dimuka buni sehingga hidup penulis bisa terus bermanfaat bagi orang 

banyak. 

Sekali lagi penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang tidak dapat penenliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu 

peneliti selama proses pembuatan skripsi ini dan selama proses perkuliahan berlangsung. 

Terima akasih atas semua bimbingan, dan dorongan serta kemurahan hari dari semua pihak 

terkait, semoga kita semua selalu diberkahi anugerah tiada tara dari Allah SWT. Aamiin.... 

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya terutama yang terkait dalam proses belajar mengajar di Universitas 

Mercu Buana Jakarta jurusan Broadcasting. 

 

Jakarta, Januari 2019 

Penulis 

 

(Muhammad Raynaldi)
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