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 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan kemampuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul Strategi Produser Dalam Program Acara Reality Show Infotainment 

Eksis Di GTV.  

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah berusaha sekuat tenaga untuk 

mendapatkan hasil yang sempurna guna kelancaran pendidikan serta 

menambah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Skripsi ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. 
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Pertelevisian, serta seluruh karyawan dan staff Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

10. Produser dan Kreatif program acara Eksis dan perwakilan penonton yang 

sudah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam skripsi 
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dan masukan dalam penyusunan laporan ini. Serta seluruh pihak yang tidak 
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 Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari Skripsi ini 

masih belum sempurna dan tidak lepas dari kesalahan dan kekuranggan. 

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dimengerti oleh para pembaca. 

Peneliti juga mengaharpkan saran dan kritik pembaca yang membangun laporan 

ini, sehingga peneliti dapat memperbaikinya di kesempatan berikutnya. 
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