KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah subhanahu wa ta’ala,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Tak lupa shalawat dan salam kepada
junjungan kita Rassululah, Nabi Muhamad shalallahu alaihi wassalam serta para
sahabat dan seluruh pengikutnya semoga rahmat dan hidayah selalu dilimpahkan
padanya. Dalam melaksanakan penelitian serta penulisan skripsi ini tidak sedikit
penulis menghadapai kesulitan serta hambatan baik teknis maupun non teknis.
Namun atas izin Allah subhanahu wa ta’ala, juga berkat usaha, doa, semangat,
bantuan, bimbingan serta dukungan yang penulis terima, baik secara langsung
maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan pihak keluarga, untuk itu
penulis mengucapkan terimakasih kepada Mama dan Ayah tercinta yang telah
memelihara penulis dengan penuh kasih dan sayang dari kecil sampai dengan
sekarang, dan juga kepada Istri tercinta yang senantiasa memberikan semangat
dan juga doa kepada penulis, serta Adik yang telah memberikan dukungan moril,
serta kasih sayangnya.
Tak lupa pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih
kepada :
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1.

Yang Terhormat Dr. Ahmad Mulyana, M.Si yang menjadi pembimbing
penulis selama menyusun tugas akhir skripsi, terimakasih telah
memberikan saran dan masukan kepada penulis.

2.

Yang Terhormat Dr. Afdal Makkuraga, M.Si. selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi UMB, yang telah memberikan
saran dan kemudahan dalam pengambilan matakuliah Skripsi.

3.

Yang Terhormat Drs. Dadan Iskandar, M.Si, selaku Sekretaris 2 Bidang
Studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi yang menjadi dosen penguji
pada sidang outline, telah memudahkan penulis untuk melanjutkan skripsi
ketahap lanjut.

4.

Staf T.U Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan
kemudahan kepada penulis dari awal sampai akhir perkuliahan.

5.

Terimakasih kepada para karyawan wilayah PT. Tower Bersama
Infrastructure yang sudah membantu penulis dalam proses pengisian
kuesioner.
Serta saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang telah mendorong peneliti selama proses penelitian
ini berlangsung sampai tersusunnya tulisan ini. Penulis memohon maaf atas segala
kekurangan dan kesalahan yang telah diperbuat, baik yang disengaja maupun yang
tidak disengaja. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberikan balasan yang
berlimpah bagi orang-orang yang telah membantu penulis untuk kesempurnaan
penelitian ini. Peneliti senantiasa menanti kritik dan saran dari semua pihak dalam
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penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua, terimakasih.

Jakarta, Februari 2018

Penulis
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