
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmaanirrahim, 

Assalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh, 

 Alhamdulillahi Rabbil’ Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena 

dengan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skipsi ini dengan baik dan tepat 

waktu . Adapun skipsi penulis berjudul “Manajemen Produksi Program Acara 

Cianjuran di TVRI Jawa Barat” 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skipsi ini , masih memiliki 

kekurangan, dan menemukan banyak kesulitan serta hambatan yang dihadapi 

selama proses penelitian hingga tahap penyusunan skipsi selesai. Karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun pada seluruh yang 

membaca, demi kemajuan penelitian penulis selanjutnya.  

Dalam penyusunan skipsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, 

motivasi, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada: 

1. Yth. Bapak Dr. H. O. Hasbiansyah, Drs. M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah senantiasa 

memeberikan pengarahan bagi seruh mahasiswa dan telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini. 
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2. Yth. Bapak Oji Kurniadi, Drs., M.Si., selaku Wakil Dekan satu 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah 

membantu mempelancar pengurusan prosedur penyelesaian skripsi. 

3. Yth. Ibu Hj. Tia Muthiah Umar, S.Sos., M.Si., Selaku Wakil Dekan 

Dua Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung yang telah 

membantu penulis dalam segala sesuatu yang berhubungan dalam 

menyelesaian skripsi penulis. 

4. Yth. Ibu Dr. Hj. Ike Junita Triwardhani, S.Sos.,M.Si selaku ketua 

bidang kajian Manajemen Komunikasi yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dan memberikan 

pengarahan bagi saya. 

5. Yth. Bapak Dr. Udung Noor Rosyad, Drs., M.Si., MM selaku dosen 

pembimbing yang telah lelah memberikan nasihat, saran dan 

waktunya tanpa batas agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini. 

6. Yth. Ibu Endri Listiani. S.IP., M.Si selaku sekertaris bidang kajian 

Manajemen Komunikasi yang telah memberikan pengarahan dan 

masukan kepada penulis selama menyusun skripsi. 

7. Yth. Ibu Yulianti S.Sos., M.Si selaku dosen bidang kajian Manajemen 

Komunikasi yang telah membantu menyelesaikan prosedur 

pendaftaran sidang bagi penulis. 

8. Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis 

selama menjadi mahasiswa.  
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9. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang telah membantu menyelesaikan berbagai prosedur yang 

harus penulis penuhi selama menjadi mahasiswa. 

10. Kepala stasiun TVRI Jawa Barat yang telah memberikan izin untuk 

penulis melakukan penelitian mengenai program acara Cianjuran. 

11. Ibu Lencang Br. Sembiring selaku Produser acara Cianjuran TVRI 

Jawa Barat yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya 

untuk penulis dalam melaksanakan penelitian. 

12. Ibu Dina Gitawati selaku pengarah acara Cianjuran TVRI Jawa Barat 

yang telah menyempatkan waktunya untuk penulis wawancarai dan 

banyak memberikan masukan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

13. Teristimewa untuk Papah dan Mamah saya tercinta, terima kasih atas 

segala cinta dan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tiada henti-

hentinya di berikan kepada penulis. 

14. Kakek, Nenek, Tante, Om, Encang dan Encing yang di Jakarta yang 

terus memberikan semangatnya baik materil maupun non materil serta 

doa bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. 

15. Desi Nurwahidian, Shinta, Fitrianih, Darmayanti, Nurul Hikmah dan 

Rifqi Makdudi yang sudah menjadi sahabat bagi penulis yang terus 

memberikan semangat, saran dan mendengarkan keluh kesah penulis 

selama proses penyusunan skripsi ini. 
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16. Fitri Rohimah dan Feby Asri yang selalu bersama-sama dari PPMB 

dan semester awal serta selalu memberikan semangat bagi penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah “Sang Motivator” bagi 

penulis. 

17. Revina, Vera, Uti, Vika, Aldi, Aldo dan Miftah terimakasih sudah 

menjadi sahabat serta keluarga penulis dan selalu memberikan 

dukungan serta doanya. 

18. Rifdah, Meri Junia S.I.Kom, Dian, Alda dan Siska sudah menjadi 

penyemangat penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsinya. 

19. Sahabat-sahabat MI, SMP, SMA dan teman-teman lainnya serta 

mantan kekasih yang berada di Jakarta terima kasih telah memberikan 

suport kepada penulis agar menyelesaikan skripsinya. 

20. Keluarga besar KMMK yang telah menjadi bagian keluarga di 

kampus khususnya divisi LITBANG. 

21. Teman-teman Manajemen Komunikasi kelas A dan B angkatan 2011, 

dan sahabat lainnya yang telah membantu. 

22. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Bandung yang telah berjuang bersama-sama menuntut ilmu. 

23. Serta seluruh pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan terima kasih atas 

bantuannya. 
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vii 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu, menyemangati, memberikan dorongan, doa, dan dukungan dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat murni oleh penulis ini 

bermanfaat, dan menjadi acuan bagi para pembaca. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Desember 2015 

 

Penulis 
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