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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdullillahi Robbil'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada 

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

sehingga peneliti dapat menyelesaikan semua tugas akhir ini dengan baik. 

Shalawatserta salam juga peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, 

sebagai suritauladan yang paling sempunra yang telah mengajarkan kesabaran dan 

ketekunanbdalam sebuah usaha untuk mencapai hasil yang baik. Shalawat dan 

salam jugasenantiasa tercurahkan kepada sahabat dan keluarga beliau. 

 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 

banyakterimakasih kepada: 

1. Puji syukur kepada Allah SWT karena atas perkenan-NYA skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

2. Ibu Eka Perwitasari Fauzi, S.Sos, MAM.Si selaku Dosen Pembimbing 

yang dengan sabar memberikan bimbingan terhadap peneliti agar 

skripsi ini dapat tersusun sesuai dengan yang ditetapkan.  

3. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku dekan Fakultas ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana.  

4. Kedua Orang Tua saya Ibu Jasmi dan Bapak Supan yang 

selalu memberikan semangat dan support secara materiil maupun non 

materiil. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



viii 
 

5. Adik saya Mohammad Nurul Hidayat yang selalu mendukung saya 

6. Dwi Putra Rizki yang tidak pernah lelah menyemangati dan 

mengingatkan untuk melanjutkan skripsi ini agar segera terselesaikan. 

7. Para sahabat Canss saya : Fortuna, Ani, Rissa dan Mutiara yang selalu 

support dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Rekan kerja saya yang selalu menyemangati saya ketika saya malas 

mengerjakan skripsi akibat lelah bekerja. 

9. Seluruh teman seperjuangan Broadcasting Universitas Mercu Buana, 

Khusus nya Angkatan 2015. 

10. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

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

kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini atau masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan. Tidak lupa harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri.  

 Pada akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas semua bimbingan 

dan dorongan serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga mendapatkan 

anugerah dari Tuhan Y.M.E. 

Terima kasih, 

        Jakarta,  30 Januari 2019 

                                                       

                                                                                           Novita Kurnia Sari 
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