KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahnya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari
sepenuhnya bahwa selesainya laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan kedua
orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan berupa doa serta
dukungan lainnya baik moril dan materil.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
sebagaimana yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan
hambatan yang penulis jumpai, namun syukur Alhamdulillah berkat Rahmat dan
Hidayah-Nya, kesungguhan, kerja keras dan kerja cerdas disertai dukungan dan bantuan
dari berbagai pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dapat
teratasi dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
Ditambah semangat serta pembimbing dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada :
1. Mardhiyyah, S.Ikom, M.Ikom sebagai dosen pembimbing akademik penulis, terima
kasih telah memberikan masukan dan dorongan positif yang begitu berharga selama
bimbingan.
2. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Program Studi Broadcasting
3. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku DEKAN FIKOM
4. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi khususnya Jurusan Broadcasting, terima
kasih atas bimbingan dan pengajarannya, ilmu kalian sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff TU FIKOM yang telah membantu penulis dalam memberikan layanan serta
informasi dari semester awal hingga proses selesainya skripsi ini.
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6. Terimakasih kepada orang tua yang selalu mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini,
serta keluarga besar yang selalu mendukung setiap tindakan dari penulisan ini. Saya
berterimaksih kepada Bapak Alm Jeff yang sudah membantu hingga sampai saat ini.
7. Special thanks to friends Jebreet Fams dan semua teman-teman serta sahabat yang
selalu mendukung (Amee, Afif, Denis, Jihad, Rizky, Visca, Genan dan Echa).
8. Ucapan Terimakasih sedalam dalamnya kepada Nidya Anggita Pratiwi seseorang yang
spesial yang selalu mensupport dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Perguruan Silat Beksi Selempang Betawi.
Terimakasih atas ilmu, dukungan dan motivasinya.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas do’a
dan bantuannya.
Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun bilamana ada
kekurangan didalam penyusunan skripsi ini atau masih jauh dari sempurna oleh karena itu
saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Tidak
lupa harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah
ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri. Akhirnya penulis ingin mengucapkan terima kasih
atas semua bimbingan dan dorongan serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga
mendapatkan anugerah dari Allah SWT. (Amin)
Tangerang, 15 Agustus 2018

Taufik Hidayat
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