KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.
Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, sehingga hanya atas Ridhonyalah
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “TRANSFORMASI FILM
DARI ANALOG KE DIGITAL (STUDI KASUS TERHADAP PT. TIGA
BELAS ENTERTAINMENT”. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan dan
ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga skripsi ini dapat penulis
selesaikan untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1) Fakultas Mercu Buana jurusan
Broadcasting.
Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi
para mahasiswa/I Fakultas Komunikasi terutama untuk jurusan Broadcasting,
terutama tentang bagaimana sebuah inovasi dan perkembangan teknologi dapat
menyelamatkan Aktefak budaya yang terdapat pada Film-film lawas. Oleh karena itu
dengan di susunnya skripsi ini semoga dapat membantu bagi para generasi-generasi
selanjutnya untuk mau belajar dan mengenal budaya serta nilai dan norma yang
diajarkan lewat film-film lawas. Karena tanpa adanya generasi selanjutnya yang mau
mengenal budayanya sendiri maka negara tersebut akan kehilangan jadi diri
bangsanya
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Ucapan terima kasih dengan segala ketulusan dan keikhlasan tak lupa penulis
ucapkan kepada kedua orang tua Ibunda Martinah dan Ayahanda Suratno. Hanya
dengan doa dan Ridhonya juga penulis dapat menyampaikan pesan tentang rasa
sayang penulis terhadap kedua orang yang sangat berjasa dalam hidup. Sehingga
dengan dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. yang di
antaranya;
1. Bapak Rizky Briandana, M.Comn selaku dosen pembimbing yang dengan
sabarnya beliau membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dan mau
meluangkan waktunya untuk membagi setiap ilmunya kepada penulis.
2. Bapak Afdal Makkuraga Dr., M.Si. selaku Ketua Program Studi Broadcasting
Universitas Mercu Buana
3. Ibu Agustina Zubair Dr., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana
4. Bapak Ponco Budi Sulistyo Ph.D, M.Comm selaku Ketua Program Ilmu
Komunikasi Universitas Mercu Buana
5. Semua dosen yang telah membagi ilmuya untuk membimbing selama saya
kuliah di Universitas Mercubuana, khususnya pada Jurusan Broadcasting.
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6. Kedua orang tua, Bapak Suratno, Ibu Martinah, Kakak Desi Nur Prestiati, dan
Adik saya Irvan Alaidrus Ilyas. Yang selalu mendukung dan selalu
mendoakan.
7. Kepada calon ma’mum Adinda Risdeu Winda Nita yang tiada hentinya
memberikan semangat dan mengingatkan saya untuk jangan pernah hentinya
untuk terus belajar.
8. Teman-teman seperjuangan selama kuliah di Universitas Mercubuana Rahmat
Hidayat, Hendika Eka Saputra, Harly Harland, Diky Surya. Terima kasih
untuk waktu dan kesempatannya. Walau dipertemukan beberapa semester
saja, susah atau senang menyelesaikan tugas-tugas yang last minite bersama.
Tapi itu sangat berkesan bagi saya.
9. Teman-teman dari Jurusan Public Relations Navis Mei Hera, Yuanita, Reza
Saputra, Gita Nila. Terima kasih juga untuk waktunya dalam mengenal dan
menghabiskan masa kuliah bersama.
10. Teman-teman Broadcasting angkatan XXI Universitas Mercu buana, Terima
kasih untuk selama telah menjadi bagian keluarga kedua selama kuliah. Dan
saling mendukung satu sama lain. semoga di lain waktu kita dapat di
pertemukan kembali dalam kondisi yang lebih baik. mari kita raih impian kita
masing-masing karena tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Semoga saat
dipertemuakan lagi nanti kita bisa berbagi cerita-cerita indah tentang
petualangan hidup kita.
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11. Teman-teman 13 entertainment, Terima kasih untuk semuanya. Terutama
untuk Team Adi Wijaya, Kurnia Agung, Anas, Simanara, Fauzan, Bagus,
Ardani, Nasir. Kalian memberikan banyak pelajaran berharga dalam
kesabaran dalam menjalani hidup.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar ini saya sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi
semua pihak;

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Jakarta, Desember 2017

Wahyu Juliatno
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