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UCAPAN TERIMA KASIH 

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Seminar Dan Teknik 

Penulisan Ilmiah. Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan Program Studi Strata-

1 Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul.  

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran dan 

kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Seminar Dan Teknik 

Penulisan Ilmiah ini.  

 Akan tetapi berkat do’a dan dorongan serta dukungan semua pihak, penulis 

dapat menyelesaikan Sempro ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, 

perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga 

atas segala bantuan serta bimbingan yang telah di berikan selama penulis 

menyelesaikan Skripsi ini, kepada pihak-pihak antara lain : 

1. Terima kasih untuk kedua orang tua atas doa-doanya dan dukungan kepada 

penulis dalam hal apapun selama penulisan. 

2. Bapak DR. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul.  

4. Bapak Ikbal Rachmat. ST.MT, selaku Ketua Bidang Konsentrasi Penyiaran. 

5. Bapak Ikbal Rachmat ST.MT, selaku Pembimbing yang mau memberikan 

waktunya untuk melakukan bimbingan bahkan saat sibuk sekalipun, telah 

banyak memberi bantuan, kritik dan saran, bimbingan dan nasehat yang sangat 

berguna hingga terselesaikannya skripsi ini, serta atas kesabarannya selama 

membimbing penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) terima kasih atas 

ilmu dan bimbingannya. Beserta  Bu Joan atas bantuannya sewaktu di kampus. 

7. Teman-Teman Fikom 2015 terimakasih selama ini telah sangat membantu 

menghibur dan juga membantu selama proses pengerjaan. 
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8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima 

kasih atas kemudahan serta dukungan yang telah diberikan. 

 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan 

banyaknya kekurangan dan ketidak sempurnaan akan penulisan tugas akhir ini. 

Penulis berharap semoga penyusunan karya ilmiah berupa seminar proposal ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
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