KATA PENGANTAR
Alhamdulillah hirrobil alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah
SWT atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa yang sangat saya
rasakan selama saya hidup untuk menuntut ilmu dari kecil hingga sekarang ini,
karena anugrahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 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. Pada kesempatan ini saya ingin
menyampaikan ucapan terima kasih terhingga kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan dorongan moril maupun materil. Untuk itu, saya
mengucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada:
1. Kepada Bapak Dr. Afdal Makkuraga, M.Si selaku Ketua Program Bidang

Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana sekaligus sebagai dosen
pembimbing saya, terima kasih atas segala masukan serta bantuan serta
waktu yang selalu bapak berikan dan yang telah memberikan wadah
prestasi dengan memberikan saya kesempatan berprestasi selama saya
berkuliah di Univesitas Mercubuana.
2. Kepada Bapak Rizki Braindana, M. Comn. Ph.D selaku dosen

pembimbing saya juga sekaligus dosen di mata kuliah sinematografi kala
semester 6 yang sangat memberikan banyak sekali ilmu, waktu, tenaga,
pikiran, serta ide ide dan solusi yang sangat bermanfaat bagi saya, terima
kasih karena selalu memberikan saya solusi dan mau diajak berdiskusi saat
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saya bahkan bingung apa yang harus dilakukan, terima kasih untk semua
hal yang sudah bapak berikan, semoga ilmu yang saya terapkan dapat terus
bermanfaat dan mengaliri pahala bapak, semoga bapak dan keluarga selalu
dikelilingi dengan hal baik juga.
3. Mamah uti selaku ibu saya dan Ayah Zuardi yang selalu membesarkan dan

mendidik saya hingga mampu menuntut ilmu sejauh ini dan bisa
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, terima kasih atas segala
dukungan serta kesabaran, bimbingan, nasehat, serta doa yang selalu
mamah dan ayah panjatkan tiada hentidisetiap sujudnya demi masa depan
saya yang lebih baik, terima kasih untuk tanpa lelah mendengarkan keluh
kesah saya dan selalu menyemangati dan meyakinkan diri saya hingga
membentuk diri saya hingga seperti sekarang ini, semoga mamah dan ayah
akan selalu dimuliakan dan selalu dalam lindungan allah
4. Mas Fradistya, Abang Farizky, dan ade Rakha, saudara saudara

kesayangan saya yang selalu mensupport saya, yang selalu bikin saya
senyum kalau lelah. Makasih buat mas yang sering anter jemput aku kalau
kemana mana, buat abang yang selalu kasih ilmu dan instalin software
atau apapun yang berhubungan sama teknologi, buat ade rakha yang selalu
baik banget sama saya, saya merasa sangat

beruntung dilahirkan di

keluarga hangat ini dan punya kalian semua sebagai saudara saya yang
selalu melengkapi kekurangan saya.
5. Seluruh keluarga besar Tjokroprawiro dan Keluarga besar Ubat, terima

kasih untuk semua bentuk supportnya, semoga kedua keluarga ini akan
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selalu dalam lindungan allah.
6. Bapak Dadan Iskandar, M.Si dan Bapak Rahmadya Putra Nugraha, M.Si

selaku Sekretaris Program Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana
serta Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang studi Broadcasting
yang memberikan dedikasi dan ilmunya dan semoga bermanfaat untuk
bekal saya bersaing di dunia kerja.
7. Ibu Sofia Aunul, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang

baik sekali dan senantiasa selalu membimbing perkuliahan saya selama
saya berkuliah di UMB
8. Kepada bu Yuni Tresnawati, M.I.Kom, bu Eka Perwitasari Fauzi, S.Sos,

MA. Pak Kurniawan Prasetyo, S.Ikom., M.Ikom serta pak Riki Arswendi,
S. Sos, M.IKom yang membimbing saya selama saya mengikuti program
student exchange ke Malaysia dengan banyak sekali ilmu dan pengalaman
baru.
9. Kepada seluruh sahabat sahabat saya, Dini Maulidiyah, Sandra Odilifia,

dan Tiara Gita. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tidak
terhingga atas segala kebaikan kalian, atas waktu, pikiran, tenaga,
semangat dan kesetiaannya yang selalu menemani saya hingga sekarang
ini.
10. Juga kepada teman teman kost saya, Adinda Maharani, Eva, Indah, Kak

Nia, Kak Feby, Ka Novia, ka Indah, juga kepada penjaga kost saya mba
dian. Makasih untuk segala dukungan dan semangatnya, maaf kalau
banyak merepotkan selama ini.
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11. Teruntuk Robby Renaldo Hambran dan jee terima kasih sudah menjadi

support system saya beberapa waktu belakangan ini, terima kasih untuk
segala support dalam segala bentuknya, semoga kalian akan selalu dalam
lindungan allah
12. Teruntuk sahabat saya yang jauh dan yang sampai sekarang selalu

mengapresiasi karya saya dan menyemangati tugas akhir saya, untuk ayu,
tiara sukma, marlina, hermiana, maudy, elisa, Moreira, terima kasih ya
13. Teruntuk bang Muh. Ichsan, terima kasih atas segala bantuannya yang

selalu siap sedia membantu kamu, selalu sabar menghadapi sayang minta
tolong ini itu, makasih untuk segala kebaikan abang ya, semoga segala
kebaikan abang akan dibalas berlipat lipat oleh yang maha kuasa.
14. Teruntuk crew 11 : 11, alfi, risky, bowo, shafa, aji, adi, Hansel, bang

alfian, Gibran, shafa, aulia, juga untuk orang orang yang membantu
produksi tersebut, ano laka, kak kamila, monita, rendra, icha, bang denis,
bang angut, bang adilano, mamat, bang teguh, aldi, paksi, amhar, terima
kasih banyak karena sudah membuat tugas akhir ini menjadi lancar
15. Teruntuk keluarga besar mercu tv yang sudah memberikan ilmu dan

bimbingan hingga saat ini untu pak radityo, mas agung, mas ovan, mas
lokatang dan teman teman serta senior senior mercu tv.
16. Untuk seluruh teman teman broadcasting khususnya angkatan 2016
17. Untuk baskara putra, ardhito pramono, pamungkas, serta mas kunto aji

atas lagu lagu yang sudah diciptakan sehingga selalu menemani saya
selama membuat skripsi ini
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18. Untuk seluruh teman teman dan senior di RCTI, untuk mba indah, kang

epri, dan khususnya teman teman di program master chef yang selalu
mendukung saya, friska, ka nadia, ka gina, ka nela, nanda, ka Agatha, kak
rian yang jail, ka rengga yang super positive, ka akmal yang bijak dan
ngasih motivasi, ka dita, ka yefta yang super ngeselin, bang esron, bang
Darwin, bang irzam, om bram, om Tyson, dan sahabat magang saya
Jasmine, makasih juga untuk kak clara dan kak giska.
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