KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat
rahmat dan hidayah-Nya, serta anugerah yang dilimpahkan, sehingga penulis
akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Konsep kekerasan
dalam film animasi Dragon Ball Super : Broly” tepat pada waktu yang telah
ditentukan.
Dalam melakukan penelitian skripsi ini tidak sedikit penulis menghadapi
kesulitan serta hambatan baik secara teknis maupun non-teknis. Namun atas izin
Allah SWT, juga berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta
dukungan yang peneliti terima baik secara langsung maupun yang tidak langsung
dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh
keterbatasannya kemampuan dan pengetahuan serta kurangnya pengalaman
penulis. Penulis akan menerima segala kritik dan saran yang tentunya bersifat
membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.
Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.
Dengan demikian pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih kepada pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan
karya tulis ilmiah:
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1.

Bapak Dr. Afdal Makurangga Putra, M.Si, selaku Dosen Pembimbing
dan Ketua Program Studi Broadcasting Universitas Mercubuana yang
telah memberikan pengarahan, waktu, masukan, dan kesabarannya kepada
penulis didalam bimbingannya selama penyusunan skripsi dilakukan.

2.

Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D, selaku Dekan Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah banyak
memberikan surat persetujuan untuk melakukan penelitian dilapangan.

3.

Bapak Dr, A.Rahman H.I., MM., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.

4.

Untuk Ketua Sidang dan Dosen Penguji Ibu Feni Fasta, M.Si. dan Eka
Perwitasari, M.Ed.

5.

Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercu
Buana, yang telah memberikan pengetahuan dan masukannya kepada
penulis.

6.

Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan informasi-informasi
yang berkaitan dengan skripsi ini mulai dari awal pengajuan judul hingga
akhir sidang.

7.

Staf Perpustakaan Universitas Mercu Buana.

8.

Untuk Bapak Saprudin dan Ibu Yanah, selaku orangtua kandung
penulis yang selalu memberikan semangat, dorongan baik moril maupun
materil serta doa yang tak pernah putus sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
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9.

Untuk Arfan Deddy, selaku Kakak kandung penulis yang telah
memberikan masukan, doa, motivasi, dan materil kepada penulis dalam
kondisi apapun itu.

10.

Untuk Para Sahabat peneliti di Universitas Mercu Buana, Bang Halim,
Febri Anggrainy, Pelangi, Mas Farid, Om Dodi, Aditya Fery, Rendy,
Mas Anjar, Anisa, Firman, Eqi, Kristin, Intan, Rangga, Rahcmat,
Gondrong, Emak yang telah memberikan dorongan, masukan, dan doa
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan
semangat terus genks.

11.

Untuk Sahabat-Sahabat Kecil peneliti, Agef, Egi, Reyhan, Ayung, Deri,
Risti, Angga terima kasih untuk semua waktu, masukan, dorongan, dan
doanya selama ini.

12.

Untuk Sahabat-Sahabat Motor Dan Game peneliti, Uda Fikar/Aqla,
Topik, Anggar, Handi, Ocon, Doni, Lukman, Teddi,

Minion/Arif,

Bang Tata, Rifai, Uci, Bhidin, Bang Dirman, Bang Phcoy, Bang Ari,
Arif, Bang Pay, Bang Tom, Bang Tendi, Bang Ara terima kasih untuk
semua waktu, masukan, dorongan, dan doanya selama ini.
13.

Untuk Rizki, Lies, Pak Dede, Satria, Maman, Anggini, Diki, Chaya,
Sela, Dora, Aris, Pak Mail, Pak Agus, iik, Soleh, Ba Lia, Ba Sova,
Rendi selaku teman di PT. Sumber Alfaria Trijaya .Tbk terima kasih
untuk semua waktu, masukan, dorongan, dan doanya selama ini.
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14.

Dan untuk Erni Amalia Sebagai kekasih, Terimakasi Atas Pengertian dan
dukungan sepenuhnya yang di berikan kepada saya saat membuat
penelitan ini.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis
berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga menjadi referensi
bagi semua pihak yang membaca khususnya rekan-rekan mahasiswa Universitas
Mercu Buana.

Jakarta, 26 Agustus 2019

Jumadi
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