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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya senantiasa dilimpahkn kepada kita semua. Sholawat dan salam 

semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah 

dan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, sehingga 

diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul.  Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERSEPSI DAN MINAT MENONTON 

SISWA SMA NEGERI 5 TANGERANG SELATAN TERHADAP PROGRAM TAU 

GAK SIH? DI TRANS7” dengan baik dan benar. 

Dengan terselesaikannya penyusunan laporan skripsi tidak lepas peran serta 

berbagai pihak yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan dengan sebaik-baiknya dengan segala kerendahan hati 

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan sebuah laporan skripsi yang 

baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membutuhkannya. 

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis banyak sekali dibantu oleh berbagai pihak. 

Maka, penulis ingin sekali menyampaikan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang terus memberikan dukungan yang luar biasa, baik itu 

dana, serta doanya yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis dan yang 

selalu memberikan dukungannya setiap saat. 

3. Dr. Ir Arief Kusuma, MBA Rektor Universitas Esa Unggul. 
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4. Drs. Halomoan Harahap, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

5. Drs. Herry Kuswita, M. Si., Ketua bidang Konsentrasi Penyiaran  

6.  Arie Nugraha M.Si Dosen pembimbing yang selalu baik dan sabar dalam 

memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir 

penulisan laporan. 

7. Bu Joan atas bantuannya selama ini. 

8. Dosen, dan Staf  Fakultas Ilmu Komunikasi dan Staf perpustakaan. 

9. Mba Endah dan mba Lulu yang sudah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan Audric Putra Dwitama, Ishak Maulana dan Maju 

Roy Sanjaya.  

11. Teman-teman BPK Street Family Eka Pandu Iswara, Allen Probonlahta, Fikri 

Amrullah, Raka Suhaemi, Indah Sundari, Irza Adi Nugroho, Danu Wintoro yang 

sudah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman UH Fajri Ramadhan, Muhammad Yusuf, Septian Rachmatullah, 

Rizki Perdana yang sudah memberikan dukungannya dalam meyelesaikan 

skripsi ini.  

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan 

penulis sendiri. 
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