KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur di panjatkan kepada Allah SWT yang
telah memberikan segalanya berupa kekuatan serta kenikmatan tak terhingga, sehingga
saya sebagai penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar, serta kedua
orangtua yang saya cintai dengan tulus yang selalu memberikan nasihat-nasihat
motivasi, doa dan dukungan tiada henti untuk selalu membangkitkan penulis dalam
menyelesaikan kewajiban demi memperoleh gelar sarjana.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk
mendapatkan hasil sempurna guna kelancaran pendidikan serta penambahan ilmu
pengetahuan yang dibutuhkan, namun dalam penulis ini disarankan bahwa masih jauh
dari pada sempurn. Dikarnakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, untuk itu
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi
kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis ini dapat menjadi sebuah langkah awal untuk
dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang luas khususnya dalam bidang
broadcasting.

Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah ikut serta,baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mendukung
penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar, diantaranya:

1. Kepada yang terhormat Dr. Afdal Makkuraga, S.Sos, M.Si selaku ketua bidang studi
broadcasting dan dosen pembimbing,penasehat dan bantuannya selama ini.

2. Kepada yang terhormat dosen Pembimbing Akademik Riswandi. M.Si yang telah
memberikan motivasi dan pembelajaran dari awal semester hingga proses penulis
menyelesaikan tugas akhir.
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3. Kepada yang terhormat Dr. Farid Hamid, M.Si selaku ketua program studi ilmu
komunikasi yang telah memberikan semangat serta ilmu pengetahuan selama di
Universitas Mercu Buana.

4. Kepada yang terhormat, Aditya Rizky Gunanto selaku dosen ilmu komunikasi jurusan
broadcasting, yang telah menanamkan jiwa kreatif kepada mahasiswa & selaku dosen
pembimbing
5. Kepada yang terhormat, Rahmadya Putra Nugraha, M.Si selaku dosen ilmu komunikasi
jurusan broadcasting , yang telah memberi semangat,dukungan serta bertukar pikiran
dan nasehat penting untuk kelangsungan penulis dalam menggerjakan tugas akhir.

6. Kepada yang terhormat, bapak Setiadi selaku staf tata usaha broadcasting, yang telah
membantu penulis dalam memberikan informasi & motivasi dalam mengerjakan tugas
akhir ini.

7. Kepada yang terhormat, seluruh staf universitas mercubuana dan fasilitas yang telah
diberikan oleh pihak universitas mercu buana.

8. Kepada seluruh sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu menemani di saat suka
dan duka yang tidak bias di sebutkan satu- persatu

9. Kepada BSM Entertaiment dalam menyewakan alat dan dukungan terhadap mahasiswa
semester akhir untuk mendapatkan 50% potongan harga sewa.

10. Kepada Kuwu Eretan Kulon & staff kantor kuwu eretan kulon yang membantu dalam
memback up kami untuk bertemu narasumber dan dari gangguan orang- orang yang
kurang berkenaan.

11. Kepada Abah Kastuba petani garam dalam meluangkan waktunya untuk wawancara
mengenai garam tradisional.

12. Kepada

Mas Ino petani modern bestekin dalam meluangkan waktunya untuk

wawancara mengenai garam bestekin (modern).
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13. Kepada Mas Yogi selaku ketua koperasi garam indramayu dalam dalam meluangkan
waktunya untuk wawancara mengenai garam bestekin (modern) & Tradisional.

14. Kepada Abah Kontrakan yang sudah bersedia menyewakan tempat tinggal kepada
kami, selama kami berada di eretan kulon.

15. Kepada Orang Tua kami yang selalu memberikan support doa & material dalam
melaksanakan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengharapkan seluruh bantuan serta dukungannya, dapat memberikan
manfaat yang cukup berharga, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya dan selalu
berdoa semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jakarta,
04 September 2019

Edy Faizal
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