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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahi Robbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT, yang selama ini telah memberikan segala nikmat yang luar biasa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan semua tugas akhir ini dengan baik. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, para sahabat-Nya dan pengikut-Nya 

hingga akhir jaman, sebagai suritauladan yang paling sempurna yang telah 

mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam sebuah usaha untuk mencapai hasil 

yang baik. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik 

tanpa bantuan, dorongan, perhatian dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan 

banyak terimakasih kepada : 

1. Puji syukur kepada Allah SWT karena atas izin-Nya skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

2. Kedua Orang Tua saya Mamah dan Papah yang selalu memberikan 

doa, semangat dan support secara materiil maupun non materiil. 

3. Ibu Mardhiyyah, S.Ikom, M.Ikom selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan sabar memberikan bimbingan kepada saya sehingga skripsi ini 

dapat tersusun sesuai dengan yang ditetapkan.  

4. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya Jurusan 

Broadcasting, atas bimbingan dan ilmu yang di berikan selama ini 

sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Sujut Priambodo yang selalu menyemangati dan mengingatkan saya 

untuk menyelesaikan skripsi ini agar segera terselesaikan dengan baik 

dan tepat waktu. 
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7. Terimakasih untuk Saudara dan Sahabat saya khususnya Weyke 

Weldayanti S.Ikom, Teh Nur, Novita Indriani S.E, Shella Gusman 

Inayah, Fitria Maharani S.E, Septi Sri Handayani dan Yuni Aldina 

yang memberikan do’a, bantuan dan semangat selama saya skripsi. 

8. Sahabat cansss saya yaitu Novita Kurnia Sari, Ani Munawaroh, 

Fortuna Dewi R.P dan Mutiara Christiani yang selalu support, 

membantu dan mau bertukar informasi serta fikiran selama skripsi. 

9. Guru – guru saya Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Syech, Habib 

Rizieq dan Habib Muhammad serta teman – teman majelis yang 

tergabung dalam Syekhermania Tangerang Raya yang memberikan 

ilmu, pengalaman dan ketenangan hati selama saya mengerjakan 

skripsi.   

10. Seluruh teman - teman seperjuangan Broadcasting Universitas Mercu 

Buana Jakarta, khususnya Angkatan 2015. 

11. Dan semua pihak dan ketiga Informan yang turut membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun bilamana ada 

kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna 

mohon di maafkan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua 

pihak sangat diharapkan. Tidak lupa harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan. Akhirnya 

penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan dorongan 

serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga mendapatkan anugerah dari Allah 

SWT. Aamiin 

  

Terima Kasih, 

        Jakarta,  02 Februari 2019 

            

                Rissa Purnama 
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