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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat  

dan anugerah-NYA sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul “Bagaimana dukungan Media Online Kompascom dan Detikcom 

pada program RFID (Radio Frequency Identification) periode Desember 

2013”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Esa Unggul.  

Selesainya penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagiaan dan nikmat 

tersendiri bagi penulis. Oleh karena dalam perjalanan menempuh studi dan dalam 

proses penulisan skripsi ini, tidak luput dari hambatan-hambatan. Namun berkat 

bantuan dari banyak pihak dan ketegaran penulis mengahdapi tantangan-tantangan 

tersebut serta Ridho dan pertolongan Allah SWT, maka segala hambatan tersebut 

akhirnya dapat teratasi.  

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan 

dari berbagai pihak, baik berupa materil terutama moril. Oleh karena itu maka 

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-

dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada: 

1. Allah SWT. 

2. Kedua orang tua tercinta, terima kasih Ibu Rita Saputri dan Bapak Gunawan 

Muchtar atas segala dukungan dan yang paling terpenting adalah doa yang 

selalu dipanjatkan untuk penulis.  Kakakku, Gema Maulana dan Mega 

Maulidina Putri, adikku Gerry Martha. 
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3. Bapak Drs. Indrawadi Tamin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr. Halomoan Harahap, Msi selaku Kajur Jurnalistik dan dosen 

pembimbing penulis. 

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul yang tak dapat  penulis sebutkan satu persatu.  

6. Mas Agus dan Bu Joan yang selalu membantu penulis dalam mengurus surat-

surat yang diperlukan untuk penelitian. 

7. Untuk d’bengkongz Acho, Fatah, Sarah, Yuli, Tamam dan Rikur terima kasih 

banyak semangatnya. 

8. Untuk Aidhil, You are  my bromance. 

9. Sahabat-sahabat Moya, Tennia dan Monique yang selalu mendengar keluh 

kesah penulis. 

10. Teman-teman jurnalistik 2010 dan seperjuangan skripsi Aqiyu Purbosuli, 

Diera Fajriah Larasati, Kristanto, Indah Mutiara Sari, Afrilia Agustina, Isnen 

Anisa, Rizqan, Cahyo, Olla dan Enong. Suatu kehormatan bisa kenal kalian 

semua. Thanks for everything. 

11. Untuk Ridduan (kapan lulus ?). 

12. Dan Para keluarga dan kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi  

satu yang tanpa kenal pamrih dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.  

Dengan penuh kesadaran yang tinggi dan secara jujur diakui, bahwa  

semuanya itu di rasa tak mungkin ada kemampuan untuk membalasnya,  kalau pun 

ada maka itu tidak mungkin sebanding atau senilai. Untuk itu semuanya hanya dapat 
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diserahkan kepada Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Bijaksana, sembari berdoa 

semoga kesemuanya itu mendapat pahala yang berlipat ganda dari-Nya.  

Akhirnya dengan segala kerendahan hati akan segala kekurangan yang ada, 

Penulis berharap kajian yang sederhana dalam skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, dan semoga semua pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan 

bantuan kepada penulis mendapat rahmat dari Allah SWT dan selalu dalam 

lindungannya. AMIN  

 

         Jakarta, 9 Agustus 2014  

 

          Rizky Erlangga Putra 
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