KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi tepat pada waktunya
dengan judul penelitian yaitu “Kredibilitas Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama
Sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014-2017”.
Penyusunan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dan
mendapat gelar strata satu dari Universitas Mercu Buana Jakarta Fakultas Ilmu
Komunikasi Program Bidang Studi Broadcasting.
Penelitian skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta
yang sudah membesarkan, mendidik, dan membiayai peneliti sampai peneliti dapat
duduk di bangku perkuliahan. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik
berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak
terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Syaifuddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan
sabar memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu
peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku dekan Fakultas ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana.
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3. Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Program Bidang
Studi Broadcating FIKOM Universitas Mercu Buana.
4. Kedua orang tua, Ibu Suarsih & Bapak Rahman. Yang selalu
mengingatkan dan memberikan support kepada anaknya (peneliti) untuk
fokus dan segera menyelesaikan penelitian skripsi yang sedang di
tempuh.
5. Adi Nurdin Apipudin adik saya yang telah memotivasi penulis agar
lebih giat dalam menyusun penelitian ini.
6. Teruntuk yang tersayang tapi suka ngambek gak jelas, tetapi tidak
pernah lelah untuk menyemangati peneliti dan mengingatkan peneliti
untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada seluruh narasumber, terima kasih atas waktu dan masukannya
mengenai penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal
baru sebagai pembelajaran untuk peneliti.
8. Terima kasih juga untuk para sahabat dan teman seperjuangan Mercu
Buana Fikom Angkatan ke-26, Miah, Rismaya, Ajeng, Lili, Vina, Heru,
Steven, Nanda, Okkie, Gufron, Joko, yang selalu memberikan motivasi
dan juga masukan kepada peneliti.
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9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tidak
mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun bilamana ada
kekurangan di dalam 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 penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat
menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri.
Pada akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih atas semua bimbingan dan
dorongan serta kemurahan hati dari semua pihak, semoga mendapatkan anugerah dari
Allah SWT amin amin ya robalalamin.

Jakarta, 26 Februari 2019

Agus Didin Apipudin

ix

http://digilib.mercubuana.ac.id/

