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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan segalanya berupa kekuatan serta kenikmatan tak 

terhingga, sehingga saya sebagai penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan 

baik dan lancar. 

 Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk 

mendapatkan hasil sempurna guna kelancaran pendidikan serta penambahan ilmu 

pengetahuan yang dibutuhkan, namun dalam penulis ini disarankan bahwa masih 

jauh dari pada sempurna dikarnakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, 

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis ini dapat menjadi sebuah langkah 

awal untuk dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang luas khususnya 

dalam bidang broadcasting. 

 Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah ikut serta, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mendukung 

penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar, diantaranya: 

1. Kedua orangtua saya, H.Dheky Rahmadya Permana dan Ibunda tercinta 

Hj.Ina Kurnia Wibawati beserta kedua adik saya yang selalu memberikan 

segalanya mulai dari motivasi, doa, hingga banyak hal yang tak dapat 

diungkapkan dengan kata-kata. 
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2. Kepada Ibu Yuni Tresnawati, M.Ikom selaku dosen pembimbing. 

Terimakasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis 

dapatkan selama penyusunan skripsi ini. 

3. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu 

Buana, yang selama ini telah memberi ilmu dan pengetahuannya kepada 

penulis selama duduk dibangku kuliah. 

4. Kepada rekan-rekan (Avocado dan Ropang Squad) yang selama ini telah 

berbagi ilmunya dan membantu dalam mencari data yang dibutuhkan. 

5. Do’a dan dorongan dari teman-teman baik di satu jurusan maupun yang di 

luar Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana dan masih banyak 

lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

6. Kiki Nopianti, SE yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk 

menemani penulis selama dalam proses penyusunan skripsi, memberikan doa, 

serta memberikan semangat dan dorongan dengan tiada henti-hentinya. 

 Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang 

telah membantu dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya dan semoga Allah SWT memberi lindungan bagi kita semua. 

Jakarta, 22 Mei 2018 

           

       Muhammad Agung Purnama 
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