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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim  

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa 

ta’ala , karena telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.  

 Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat 

menjalankan syari’atnya, Aamiin.  

 Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis namun berkat 

rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini 

dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

kepentingan bersama. Oleh karena itu, penulis inginmengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Sofia Aunul, SE.MSi selaku dosen pembimbing yang selalu sabar 

dan telah meluangkan segala waktunya untuk memberi segala 

perhatiannya, pengarahannya serta bimbingannya dengan ilmu-ilmu 

yang berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hingga selesai. 

2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra M.Si Ketua Program Studi 

Briadcasting Universitas Mercubuana.  

3. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya jurusan 

Broadcasting, Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si, Bapak Dadan 

Iskandar, M.Si, Ibu Mardhiyyah M.I.kom, Ibu Feni Fasta, Bapak 

Morrisan, Bapak Riswandi, Ibu Rika Yessika dan lainnya yang dapat 

penulis tulis satu persatu terima kasih atas bimbingan dan 

https://lib.mercubuana.ac.id/



 

viii 
 

pengajarannya. Ilmu kalian sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga 

dapat berguna di dunia pekerjaan nanti.  

4. Semua staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi.  

5. Terima Kasih kepada divisi News CTV Network yaitu Ibu Nita 

Malano, Bapak Hendra Napitupulu, Bapak Morry Hudson, dan Hero 

Lastiko Putra yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dan mau 

memberikan data-data serta informasi kepada penulis.  

6. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zubaidy, Ibu Siti Bunayah, kakak 

Penulis Latif , Ana , Artika, Feki dan Amin yang telah memberikan 

dukungan dan semangat baik berupa moril maupun materil, serta kasih 

sayang yang kepada penulis dan do’a yang tiada hentinya.  

7. Terimakasih kepada Kak Tiar, Rifki, Irwan, Shenthya, Kiki , Tya, serta 

rekan-rekan seperjuangan Broadcasting angkatan 25 tahun 2014.  

8. Terimakasih kepada Crew Cshop yang telah memberikan dukungan 

dan semangat.  

 Skripsi ini telah penulis susun dengan sebaik-baiknya, namun bilamana 

ada kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon kritik dan saran, 

karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah 

SWT semata. Semoga skripsi ini akan memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang  membutuhkan.  

Wassalamu’alaikum wr.wb  

Jakarta , 22  Januari 2019  

 

Renika Andesti Restiana  
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