KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan Nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini
penulis masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu sebagai bekal kehidupan
kelak, dan juga dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu dengan judul “FIGUR
PEMIMPIN DALAM FILM “MONEYBALL” (ANALISIS SEMIOTIKA
CHARLES SANDERS PEIRCE ) dengan baik dan lancer.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis
mendapat bantuan dari berbagai pihak dengan segala kehadirat hati, Penulis ingin
mengucapkan Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah
diberikan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini maupun semua pihak
yang telah mengisi dan menghiasi hari-hari penulis saat perkuliahan. Untuk itu penulis
ingin mengucapkan Terima kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Syerli Haryati, SS,M.Ikom selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, terima
kasih banyak atas kesabaran, support dan segala masukan- masukan serta
nasihat yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan
penelitian ini.
2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si Selaku Ketua Bidang Studi Ilmu Komunikasi
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
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3. Bpk Dr. Farid Hamid, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
4. Bpk Ponco Budi Sulistyo., Comm,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi
5. Kedua Orang Tua saya Rini Sulistiani dan Haryanto yang senantiasa
mendukung saat mengerjakan skripsi ini, terimakasih semangat dan dukungan
kalian, partner hidup saya Rida Manora Nasution S. Tr, Par. kakak – kakak
kandung saya Silfi Riani S. Ikomdan Kintari Reprianti S.Sn dan tidak lupa
kepada seluruh teman-teman Public Relation angkatan 2014/2015 terimakasih
atas pengalaman dan pelajaran yang di dapat.

Akhir kata, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak
sangat diharapkan sekali. Tidak lupa harapan penulis semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis
sendiri
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 26 Agustus 2019

Nathan Yanuarko
NIM: 44214010099

viii

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

