Kata Pengantar
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
anugerahnya penulis dapat menyelesaikan tugasakhir ini dengan baik sehingga dapat
melengkapi dan 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.
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:
Kepada :
1. Bapak Frento Supriyatmono, Ibu Ciswati, Haikal Zul Fahmi, dan Azahra Muti
Rabbani, selaku kedua orang tua, dan kedua Adik tercinta saya, yang senantiasa
memberikan banyak bantuan motivasi, dan doanya hingga materil skripsi aplikatif
ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan
kesehatan serta kemuliaan kepada mereka dan semoga penulis dapat
membahagiakan mereka.
2. Keluarga Besar Kasmono, dan Keluarga Besar H.Dakim, yang juga selalu
memberikan bantuan moril, kepada penulis hingga penulisan materil Skripsi
Aplikatif ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kedua keluarga besar ini
selalu di muliakan oleh Allah.
3. Kepada Bapak Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Bidang Studi
Broadcasting, Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku Sekretaris Bidang
Studi 1 Broadcasting, Bapak Dadan Iskandar, M.Si Selaku Sekretaris Bidang Studi
Broadcasting 2, yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, dan yang
telah memberikan pengalaman baru, selama 3 tahun setengah ini. Semoga Bapak
selalu diberikan kesehatan. Aamiin.
4. Mas Aditya Rizky Gunanto, M.Ikom, dan Mas Bagus Rizky Novagyatna, M.Ikom
selaku dosen di perkuliahan dan dosen pembimbing tugas akhir yang selalu
memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi, serta pengalaman produksi film
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kepada penulis. Semoga mereka diberikan kemuliaan, dan kesehatan selalu.
Aamiin.
5. Sahabat terdekat dan seperjuangan Muhammad Rifqi Riyanto, Ervan Arizki
Setiawan, Adhika Rasyid Redha, Denis William, Desy Novianti, Marna Lusy,
Rizky Khoiruttamami, Irfan Satria, Lu’lu’u Qonita, Erfan Maulana, Bamayusa
Abdullah, Aditya Amanda, Muhammad Awaludien Ramadhan, Tri Dita Gusfinaldi,
Shinta Nur Ramadhan, Nadha Sahara, dan Azahra Emiria Putri Lima yang selalu
memberikan motivasi, semangat satu sama lain, serta menjadi teman perkuliahaan
dan teman diskusi selama 3 tahun setengah ini. Semoga persahabatan kita tetap
terjalin, Aamiin.
6. Teman-teman Broadcasting 2015 yang selalu memberikan support dan doa satu
sama lain, tanpa mengurangi rasa persahabatan, yang tidak bisa di sebutkan satu
persatu.
7. Teman-teman Lingkar Production yang telah memberikan support dan sebagai
wadah belajar penulis untuk menambah pengalaman produksi, tanpa mengurangi
rasa persahabataan dan hormat, tidak bisa disebutkan satu persatu. SemogaLingkar
Production tetap menjadi wadah belajar produksi untuk kita semua. Aamiin.
8. Kepada keluarga besar HMJ Broadcasting, khususnya Periode 2017-2018 yang
telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, support satu sama lain, selama
satu tahun ini. Semoga Ukhuwah kita tetap terjaga. Aamiin.
Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagai referensi penulisan skripsi
lainnya, oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun diri
seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.
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Muhaqiq Nizhan
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