KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena
dengan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan
Skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.
Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Trailer Film Gerbang Neraka
di Media Sosial Youtube Terhadap Minat Menonton Khalayak di Bioskop”
ini, penulis mengalami berbagai macam masa

yang sulit dalam

penyelesaiannya, namun semangat serta dukungan dari orang sekitar membuat
penulis merasa ingin cepat menyelesaikan Skripsi ini.
Di dalam proses pembuatan Skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, penulis merasa masih memerlukan bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Feni Fasta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan serta kesabarannya
kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan
tepat waktu.
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2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi

yang melaksanakan

kepemimpinan

dalam

proses

pembelajaran.
3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Progam
Studi Broadcasting Mercu Buana yang telah memberikan arahan,
saran, serta nasihat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan
kepada penulis.
4. Bapak Drs. Joni Arman Hamid, S.Pd., M.Ikom. selaku Dosen
Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih telah memberikan saran,
waktu, nasihat serta perhatian yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Seluruh dosen-dosen dan staf Progam Studi Broadcasting Universitas
Mercu Buana.
6. Keluarga tercinta, Ayah Dwi Atmoko , Bunda Devi Pitaloka, dan Ichu
yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik
dalam bentuk moril maupun materil, serta kasih sayang kepada penulis
dan doa yang tiada hentinya.
7. Untuk teman-teman Universitas Mercu Buana angkatan 2014,
terutama grup anak anak emak (Mu’thia Hawa, Cut Nyak Shafa Dara
Dwitari, Citra Hajriyah Fazha, Lisa Feroza, Arlin Nursophiana, dan
Suci Nihayatinisa), beberapa teman seperjuangan lain (Irmayanti, Rifa
Uulal Ilmi, Luthfir Rahman, Aini Suhaini, Lisa Elisabeth), juga untuk
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Mochamad Ricky Muliawan, Terima kasih atas dukungannya,
mendampingi, berjuang bersama, susah senang bersama, dan semua
kenangan selama 3 tahun, penulis senang mengenal kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini, namun
tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jakarta, 12 Januari 2018

Rifka Isnaeni Dwiputri
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