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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan 

Karya Tulis ini. 

Laporan Karya Tulis ini berjudul “Analisis Semiotika Roland Barthes 

pada Sampul Majalah Tempo Edisi Tanggal 29 Maret – 25 April 2021”. Karya 

Tulis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S-

1) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Penelitian ini merupakan 

penerapan ilmu komunikasi yang penulis dapatkan selama perkuliahan. 

Selama menulis Karya Tulis ini penulis menyadari banyak mendapat 

dukungan baik materil dan moril dari berbagai pihak. Tanpa bantuan mereka, 

penulis tidak akan mampu menyelesaikan Karya Tulis sesuai dengan tengggang 

waktu yang diberikan. Karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengabul semua doa hamba-Nya. Memberikan 

penulis kekuatan, kesabaran serta kesyukuran atas nikmat, rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis selalu diberi kesehatan dalam mengerjakan 

laporan ini hingga selesai. 

2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi panutan dalam hidup penulis 

sampai pada hari ini karena keteladan dan tutur katanya yang indah demi 

memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan laporan sampai selesai. 

3. Kedua orang tua tercinta, terima kasih Appa Supardi dan Amma Sumarni 

atas dukungan terbesar dalam menguatkan penulis agar tetap tenang dan 

yang paling terpenting adalah doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. 

Kakak tercinta, Devi Yulia, Yuli Gus Linda, dan Ketiga abangku dino, 

doni, fauzi serta kakak ipar tercinta Liza Aulia yang memberi motivasi 

kepada penulis selama masa penyusunan laporan. 

4. Bapak Drs. Erman Anom, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul serta seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

5. Bapak Drs. Abdurrahman, M.S selaku ketua jurusan Jurnalistik sekaligus 

dosen pembimbing materi dalam penyusunan Karya Tulis ini, penulis 

berterima kasih banyak karena telah dapat membantu menyisihkan 

waktunya serta bersabar untuk dapat membantu membimbing penulis. 

6. Teman-teman Jurnalistik angkatan 2017 yang berjuang bersama dalam 

menyusun laporan Karya Tulis ini.  
7. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril kepada 

penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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Penulisan menyadari bahwa penulisan Karya Tulis ini masih ada 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan dalam 

menyusun Karya Tulis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis ini 

berguna bagi semua pihak yang membacanya. 
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