KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis
dapat mengerjakan skripsi aplikatif ini. Dimana skripsi aplikatif ini adalah salah
satu syarat agar mendapatkan gelar S1 di Universitas Mercu Buana.
Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang
bermanfaat bagi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibagian teknik editing.
Bila terdapat kekurangan baik itu dalam hal kajian maupun penulis, hal itu tidak
pernah lepas dari hakikat hidup manusia yang tidak luput dari kekurangan. Oleh
karena itu, kritikan dan saran yang membangun akan kami jadikan proses
pembelajaran yang baik agar saling mengisi dan melengkapi.
Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai
pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan
terima kasih kepada pihak yang telah bekerjasama dan telah membantu penulis
dalam penyusunan skripsi aplikatif ini, terutama kepada orang tua penulis yaitu
Bpk. Irsan Nasution dan Ibu Sasmidar Yusrinawati Lubis. Selanjutnya ucapan
terimakasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Rizki Briandana, M. Comn selaku dosen pembimbing skripsi aplikatif.
Terima kasih yang telah meluangkan waktunya dan sabar dalam
membimbing saya.
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2. Rahmadya Putra Nugraha, M.Si dan Fadillah Saleh selaku dosen
pembimbing partner skripsi aplikatif. yang selalu semangat mengajak
mahasiswanya untuk terus berkarya.
3. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi.
4. Drs. Afdal Makurraga, M. Si selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting.
5. Tri Diah Cahyowati. M. Si selaku dosen pembimbing akademik (PA)
selama saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Mercu Buana.
6. Seluruh dosen program studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Mercubuana Jakarta. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu
yang diberikan kepada penulis selama kuliah.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana yang
telah membantu saya selama menyelesaikan pendidikan di Universitas
Mercu Buana.
8. Abdullah Syafii dan Chairun Riza selaku kru yang telah membantu penulis
dan telah bekerja sama dengan baik.
9. Muhammad Fachri Budiman, Muhammad Azmi Fachreza, Andy Surya
Putra, Muhammad Alif Hidayah teman seperjuangan selama di kampus
yang telah membantu penulis.
10. Teman-teman WK Kembar yang selalu memberikan semangat untuk terus
menyelesaikan skripsi aplikatif ini.
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11. Teman-Teman Universitas Mercu Buana yang senantiasa memberikan
semangat.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah
membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang sangat
berarti bagi penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan pahala
yang berlimpah. Amiin.

Jakarta, 17 April 2018

Abdul Rahman
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