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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang sampai ini masih memberi kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya 

diberi kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan “Representasi 

Masyarakat Tontonan Dalam Media Sosial Berdasarkan Film Searching.” 

 Adapun penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persayaratan kelulusan pada Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunimasi 

jurusan Broadcasting. 

 Dalam menulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan dan 

hambatan, namun penulis juga memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Ibu Eka Perwita Fauzi, M.ED selaku dosen pembimbing skripsi bagi 

penulis yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan saran kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan 

tepat waktu. 

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

Universitas Mercubuana Jakarta. 

3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, S.Sos, M.Si selaku ketua bidang stdui 

Broadcasting Universitas Mercubuana 

4. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M. Comn, Ph.D selaku Kepala Program 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta 

5. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen bidang studi broadcasting yang 

telah banyak memberikan ilmu kepada penulis 

6. Keluarga (Ayah dan Ibu) yang telah mensupport penulis dalam menimba 

ilmu di Universitas Mercubuana Jakarta 
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7. Kepada Dadang Hermawan, Dita Ardila, Dewanti M.P, Albertus DK, Alfa 

Farinahida Alfa A.D, Yoga Dwi P.K yang selalu menjadi teman 

mengerjakan tugas bersama dari awal semester sampai semester akhir. 

8. Teman-teman dalam grup Guild Hunter, Adip, Sulaiman, Fajrul, Surya, 

Raisha, Caca, Hanif, Irfan, Rara, Ray, Ichod, Quthby, Bilal, Weldina, Bill, 

Imel  serta penghuni lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

yang turut menghibur dan memberi semangat ketika penulis sedang 

menyusun skripsi ini. 

Disertai keseluruhan rendah hati, dalam skripsi ini, penulis menyadari masih 

belum sempurna. Oleh akrena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik 

dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini di masa yang akan 

datang. Namun demikian adanya, semoga proposal skripsi ini dapat dijadikan 

acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua 

terutama bagi ilmu komunikasi. 

 

 

 

Jakarta,  Februari 2019 

  

          Penulis  
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