KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, karena berkat ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Studi Broadcasting, Universitas Mercu Buana.
Adapun penyusunan tugas Skripsi ini Aplikatif atau karya dalam bentuk
audio visual yang berjudul “Wangsul” dan penulis membuat Skripsi yang berjudul
Teknik Editing dalam Film “Wangsul”
Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan tugas ini banyak adanya
kekurangan karena batasan pengetahuan serta meteri yang ada, penulis
mengharapkan kritik dan saran agar sempurnanya tugas ini.Satu hal yang tidak
terlupakan bahwa penyususunan Laporan Tugas ini tidak akan terwujud tanpa
bantuan berupa tenaga, pikiran, dan saran yang diberikan banyak pihak kepada
penulis selama penulis menyelesaikan Laporan Tugas ini baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang sebaesar-besarnya kepada :
1.

Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku dosen Pembimbing skripsi. Yang
telah sabar memberikan Bimbingan baik tulisan ataupun masukan dan
kesediaan waktu konsultasi yang berharga serta ketelitian ini dalam
mengoreksi skripsi penulis, sehingga penulis bisa lebih lengkap lagi. Yang
telah sabar mendengarkan keluhkesah penulis dalam proses mulai dari
produksi, pasca produksi hingga penulis mampu menyelesaikan karyanya.
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2.

Dr. A. Rahman HI, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Unversitas Mercu Buana.

3.

Bapak Wiyono dan Ibu Tumirah selaku Orang Tua, dan keluarga yang
telah sabar memberikan doa, nasihat agar dapat terselesaikanya Skripsi ini.

4.

Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang
telah memberikan ilmu kepada penulis agar terselesaikannya Skripsi ini
dan telah memberika ilmu kepada penulis dari masa perkuliahaan.

5.

Febrian Husein yang selalu mensuport saya dalam pengerjaan penulisan
dan karya ini.

6.

Kepada Rekan Ferdy Nugroho, Fitria Rubiani, Dwi Santoso, Tri Hayati,
Aditya Chandra Utama, Winni Musita dan semua rekan-rekan
Broadcasting 2013 terima kasih untuk kebersamaannya selama kuliah di
Universitas Mercu Buana.

7.

Kepada PT. Dunia Luxindo dan staff Inventory yang sudah bersedia
memberikan saya kesempatan untuk berbagi waktu antara kerja dan kuliah.

8.

Kepada team JavaArt Production yang telah membantu selama proses
produksi berlangsung.

9.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam menyelesaikan
Penulisan Skripsi ini.
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Semoga semua bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan akan
dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis sendiri, dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, 12 Mei 2019

Yuarisca
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