KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya
Tugas Akhir penulis yang berjudul “Teknik penyutingan gambar pada film The Last
Job” ini dapat tersusun hingga selesai. Banyak pihak yang telah membantu dalam
proses penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu hingga tugas akhir ini selesai sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
Tugas Akhir ini hadir untuk memenuhi salah satu syarat utama kelulusan untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Komunikasi program studi

Broadcasting Universitas Mercu Buana. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas
akhir ini masih jauh dari kata sempurna tanpa usaha, berdoa, serta bantuan dari
beberapa pihak, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Meskipun
demikian penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.
Baik itu dari bahasa yang digunakan maupun teknik penyajiannya.
Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan tugas akhir ini:
1. Bapak Tulus Hendra Wardana, ST,M,Ikom Selaku dosen pembimbing Tugas
Akhir Aplikatif ini. Semoga Beliau diberikan kemuliaan, dan kesehatan selalu.
Aamiin
2. Kedua orang tua tersayang Ibu Dwi Kustiarini dan Ayah Masyur Ashari atas
doa, pengorbanan, cinta, nasihat, dan kasih sayang
3. Teman – teman kelompok aplikatif Sutomo,Robby Renaldo Hambran Dan
Yoseph tian Sampurno
4. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.si selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting
5. Bapak Rahmadya Putra, M.si selaku Sekretaris Bidang Studi 1 Broadcasting.
6. Bapak Dadan Iskandar, M.si Selaku Sekretaris Bidang Studi 2 Broadcasting.
7. Ibu Tri Dia Cahyo Wati,Dra.M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
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8. Para sahabat seperjuangan Robby, Yosep, Reza, Adilano, irpan, Alfian, Angga,
Friska, Ervan, Marna, Erfan, Fathir, Adhika, Desy yang selalu memberikan
motivasi, semangat satu sama lain, serta menjadi teman perkuliahaan, teman
diskusi, dan teman kerjasama yang solid,

selama 4 tahun ini. Semoga

pertemanan kita tetap terjalin, Aamiin.
9. Teman-teman Broadcasting Universitas Mercu Buana 2015 atas kebersamaan
dan pelajaran tentang pertemanan di masa kuliah
Demikianlah ucapan terima kasih yang penulis persembahkan kepada beberapa
pihak, tentunya masih banyak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah
membantu Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa
Ta’ala membalas semua kebaikan atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak
kepada Penulis.

Jakarta, 14 Mei 2019

Adilano Pratama Masrin
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