KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan
hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi
aplikatif, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh gelar strata (S1)
JurusanBroadcasting.
Dengan penyelesaian skripsi aplikatif ini tidak lepas dari bantuan dan
motivasi dari berbagai pihak. Maka penulis ingin sekali menyampaikan rasa
banyak berterima kasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nabi
Muhammad SAW.
2. Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting.
3. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Mercu Buana.

4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Dadan Iskandar, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu
memotivasi penulis untuk dapat menjadi tim yang solid dan optimis.
6. Bapak Tulus Hendra Wardana, M.Ikom, Bapak Bagus Rizki Novagyatna,
S.ikom dan Bapak Rizki Briandana, M.Comn selaku dosen pembimbing
partner skripsi aplikatif penulis yang selalu memberi masukan untuk film
kami.
7. Oma tercinta yang sangat menginginkan penulis menjadi seorang sarjana,
terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil selama ini.
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Semoga Oma disana bahagia dan bangga melihat penulis bisa
menyelesaikan skripsi aplikatif ini. I LOVE YOU OMA!!!
8. Orang tua tersayang Bapak Dedi Mulyadi dan Ibu Yulianty, yang tak putus
memberikan doa untuk penulis.
9. THE BOS BABY!!! Panji Wira Wicaksono, Novianto Prabowo, dan
Asanovic sahabat penulis dari SMA yang selalu menjadi pendengar dan
pemberi masukan yang baik.
10. Teman – Teman yang membantu proses produksi penulis dan tim, Aga
Akbel Pratama, Belinda Nurahmatya, M. Ifsan Rais, dan Teguh
Afriansyah.
11. Tante Desi dan om Iwan yang sudah bersedia menjadikan rumahnya
sebagai tempat bersinggah kami di Purwakarta.
12. WARKOP KEMBAR!!! Tempat penulis menghabiskan waktu selama
kuliah dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Tanpa
mengurangi rasa cinta penulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada
kalian yang selalu membantu penulis setiap saat.
13. Ivan Kurnia Muliawan dan Melita Amalia yang sudah mau bekerja
bersama untuk mendapatan gelar S.Ikom ini!
Penulisan skripsi ini masih kurang dari sempurna.Oleh karena itu penulis
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.Akhir kata, penulis
berharap agar penulisan skripsi aplikatif ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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