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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji syukur saya panjatkan ke 

hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya, 

sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan 

skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat  

kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi bidang 

Studi Broadcast ing di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana. Skripsi ini mungkin t idak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi 

ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta 

nabi Muhammad SAW. 

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

Komunikasi Universitas Mercu Buana sekaligus pembimbing 

akademik. 

3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si. Selaku Ketua Bidang 

Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dadan Iskandar, M.Si selaku sekertaris bidang studi 

broadcasting sekaligus dosen pembimbing. 

5. Bapak Riki Arswendi, S.Sos, S.Ikom selaku penguji ahli. 

6. Bapak Drs Morissan M.A M.Si selaku ketua siding. 

7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Broadcasting Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana kiranya telah banyak 

memberikan pengetahuan pada pengabdi, selama menimba ilmu di 

FIKOM UMB ini. 

8. Kedua Orang Tua saya yang selalu memanjatkan doa untuk 

kesuksesan pengabdian ini dan menagih saya cepet lulus. 
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9. Teman-teman Kantin Bawah yang telah menghibur saya disela 

pembuatan pengabdian ini dan menemani perjalanan saya selama 

kuliah. 

10. Kawan-kawan SMkN 1 Cikarang Barat yang selalu menanyakan 

kapan saya lulus. 

11. Untuk sahabat kecil belakang rumah yang selalu mendoakan saya. 

12. Si Minul yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi. 

13. Warung Kabengbat Akang Adi yang selalu setia untuk mahasiswa 

tingkat akhir seperti saya. 

 

Serta semua pihak yang tidak dapat pengabdi sebut satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. Rasa 

hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah 

mereka berikan kepada pengabdi. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak 

yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya 

dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin. 
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