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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 Fitur Line Today 

Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Membaca Artikel Berita” 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 Christina Arsi Lestari, S.Ikom, M.Ikom. selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingan, 

masukan, arahan serta kesabarannya kepada penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 

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

Komunikasi. 
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3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, S.Sos., M.Si. selaku Ketua 

Progam Studi Broadcasting Mercu Buana. 

4. Bapak Drs. H. Syafei, M.Ikom. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik penulis. Terima kasih telah memberikan saran, 

waktu, nasihat serta perhatian yang sangat bermanfaat kepada 

penulis. 

5. Keluarga tercinta, Alm. Ayah H. Taswari , Almh. Ibu Hj. 

Tuginem Sutiah, ke empat kakak ku, Aa Omo, Aa Didi, Aa 

Asep, dan Teteh Ros yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis baik dalam bentuk moril maupun 

materil, serta kasih sayang kepada penulis dan doa yang tiada 

hentinya. 

6. Ramdan Ramadhan Pria hebat, kekasih dan motivator pribadi 

yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. 

Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong 

dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan 

bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kalimat penenang yang 

ia berikan adalah hal yang membuat saya dapat bangkit dan 

tidak takut lagi ketika berbagai tamparan dan teguran keras 

saya peroleh dan membuat saya merasa putus asa. Thank you 

for being who you are and for being with me. 
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7. Untuk teman-teman Universitas Mercu Buana angkatan 2014, 

terutama grup WK alias Warkop Kembar, dan juga Sahabat – 

Sahabat ku (Hartina Royani Riswani, Halimatussyadiah, 

Nindy Khurotul Ainia, dan Annisa Rizqisari Taufiq), teman 

seperjuangan mengerjakan skripsi (Denny Pramana dan 

Ramos Pandiangan), Terima kasih atas dukungannya, 

mendampingi, berjuang bersama, susah senang bersama, dan 

semua kenangan selama 4 tahun, penulis senang mengenal 

kalian semua. 

8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini, 

namun tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Jakarta, 21 Juli 2018 

 

 

 

Gustina Wulandari 
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