KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dimana skripsi ini adalah untuk memenuhi
syarat guna menempuh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan
Broadcasting S1 Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Sebagai hasil perjuangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan
ini dapat terwujud berkat dukungan dari banyak pihak yang berpartisipasi dalam
membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan penelitian ini penulis
sudah berusaha secara maksimal mencurahkan ide, tenaga serta pikiran, namun
penulis menyadari sepenuhnya akan adanya banyak kekurangan dalam
penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian, penulis mencoba untuk berusaha
menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan penulis secara maksimal.
Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang
bermanfaat. Penulis mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan baik itu dalam
kajian maupun penulisan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat membantu
untuk perbaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1.

Dr. Afdal Makuraga, M.Si Selaku dosen pembimbing skripsi.
Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing
saya selama ini.
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2.

Dr. Agustina Zubair. M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi

3.

Rahmadya Putra Nugraha, S.Sos,M.Si Selaku Sekbid 1 Fakultas
Ilmu Komunikasi.

4.

Segenap Civitas Akademika Universitas Mercu Buana

5.

Semua dosen FIKOM Universitas Mercu Buana yang telah
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat saat perkuliahan.

6.

Pihak Fourcolours Film yang telah memberikan Izin wawancara.

7.

Kamila Andini yang telah memberikan informasi penelitian.

8.

Kak lala selaku asisten pribadi Kamila Andini yang senantiasa
membantu dalam proses wawancara.

9.

Terima kasih Ayah Tercinta Siswono yang selalu memberikan
nasihat dan saran-saran yang membangun dan memfasilitasi
segala kebutuhan dalam perkuliahan.

10.

Terima kasih Mamah Djua Agustini yang selalau mengingatkan
dan menyemangati disetiap proses Skripsi ini.

11.

Seluruh teman-temang Broadcasting Angkatan 2015 yang selalu
mendukung untuk menyelesaiikan Skripsi ini.

12.

Terima

kasih

untuk

teman-teman

terdekat

yang

telah

memberikan support Anisyah, Nessa, Fadhilla, Ka Hanif, Rita
yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam
menyusun Skripsi ini.
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13.

Terima kasih teman-teman Kost, Tina, Ka anis, Ka heti,
Anggun, Nani yang selalu support.

Demikian yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang sangat
membantu dalam penyusunan penelitian ini, semoga Allah SWT membalas
kebaikan kalian dengan pahala yang berlimpah .Amin.

Jakarta, 28 Februari 2019
Peneliti

Darin Mufista
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