
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 
 

Sebuah kebanggan bagi peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini, 

semua itu tidak terlepas berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmatnya, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini dengan judul 

“DUKUNGAN NETIZEN DI DETIK.COM TERHADAP RATNA 

SARUMPAET SEBELUM DAN SETELAH PENGAKUAN BOHONG”. 

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi 

Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun 

setidaknya peneliti telah berusaha bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak 

yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini terutama kepada : 

1. Morissan,SH,MA,Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

menyediakan waktu, tenaga, dan fikiran dengan penuh kesabaran memberikan 

bimbingan dan memberikan support sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

2. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M. Si. Selaku Ketua bidang studi Broadcasting. 

3. Keluarga, terutama Ibunda tercinta Ibu Nurlaila dan Bapak Tonny Usman 

yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materil serta kakak 

saya yaitu Nihla Nurpyta yang telah memberikan support dan doa nya dengan 

tulus sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini.  

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



 

vii 

 

4. Para Dosen Fikom Jurusan Broadcasting yang telah mengajar dan 

memberikan ilmu dan pengetahuan selama peneliti melakukan perkuliahan di 

Universitas Mercu Buana.  

5. Agus Setiawan teman yang selalu membantu serta memberikan support 

hingga skripsi ini selesai. 

6.  The Cagels dan teman-teman Broadcasting angkatan 2014 yang tidak pernah 

putus-putus berjuang bersama dan saling memberikan support kepada peneliti 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sepupu-sepupu saya yang telah memberikan support kepada saya yaitu 

Muhamad Ridho,Faisal Audinanto. Serta sahabat kecil saya Sulaiman yang 

telah mendukung saya. 

8. Para Sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat kapada 

saya yaitu Wenny Marentina, Frisca Artha Mulia, Yossy Nurvitasari, dan Siti 

Zulfah. 

Semoga apa yang disajikan di dalam penelitian skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi kita semua, Aamiin. 

Jakarta, 

Penulis  

 

Arfha Nurrahma

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




