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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, pemilik alam 

semesta atas rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan dengan segala 

kebajikan-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kritik 

Sosial Terhadap Penggunaan Narkoba pada Film Lucy” 

 Penulis Skripsi ini, mungkin tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari 

pihak-pihak yang selalu membantu penulis. Maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Komunikasi Unisba. Terimakasih telah membantu penulis dalam 

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini 

2. Bapak Dr. Oji, Kurniadi, Drs., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Ilmu Komunikasi Unisba. Terimakasih atas diskusinya mengenai 

penelitian ini, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. 

3. Bapak Dr. H. Aziz Taufik Hirzi, Drs., M.Si., sebagai ketua bidang kajian, 

terimakasi atas diskusi yang menyenangkan mengenai masalah IPK, serta 

perwalian yang begitu mempermudah saya sampai bisa menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

4. Bapak Askurifa’i Baski, Drs., M.Si.,  selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu, dan mempermudah bimbingan skripsi sampai akhir, serta 

memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Semua Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama 

perkuliahan di Fakultas Ilmu Komunikasi dan atas segala bantuan yang 

telah diberikan penulis. 

6. Bapak Rochim Pak Gyan, Pak Didin, Pak Didih beserta rekan staff 

administrasi lainnya, yang sering penulis repotkan untuk urusan 

administrasi, dan surat menyurat terima kasih banyak. 

7. Terimakasih kepada Bapak Luis telah meluangkan waktunya untuk 

menjadi narasumber penelitian skripsi saya. 

8. Kedua orang tua penulis. “ Untuk mamah Hj. Titin Rochaeni  yang telah 

melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang 

serta kucuran keringat dan air matanya masih menemani di dunia ini, 

terimakasih atas dukungan dan doa mamah untuk saya. terimakasih atas 

kesabaran mamah yang cukup menunggu lama untuk gelar sarjana ini. 

juga untuk papah H Didin yang selalu menuntun saya untuk menjadi pria 

bertanggung jawab. Terimakasih papah, karena papah selalu memberikan 

semangat. 

9. Terima kasih buat kakak saya tercinta Yani Agustriani dan Edi Hafid 

Murthadlo dan Adik saya Amry Rivaldi, Nayla Shakira Murthadlo, Khalaf 

Syazwan Murthadlo yang selalu memberikan semangat dan dukungannya 

kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Terimakasih buat Keluarga Besar Tangga mesjid, Keluarga Besar FAMU, 

Keluarga Besar KRC (Kings Rider Club), TKCI Garut (Toyota Kijang 

Club Indonesia), BHOPIZZ, MNRC Crew, MOONRAKER, SARC, 
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DENPOS, Pria Malas dan Ikhwan Jaya Motor selalu memberikan 

semangat dan dukungannya kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

11. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan saya Team Woody Speed 

Eri Bink, Ceng Ovay, Ilham Iyong, Ali Ibong, Iky Deglo, Ekka Ocong, 

Bzeei, dan Bang jhon serrta tidak lupa 3H Aboed, Agung< Ali, Iban 

(Munding), Faizal (ijoh), Bella Kurnia Yusuf, Wicky, Nabi, Buluk, 

bambang, Okeng Coffe Corner, Apit Rujak, Aji Jukir,  Oban geber, dan 

Bohay YRKT. 

12. Terimakasih buat ceesku sekaligus abangku bang ovick rozensky, A Aul 

Kopma   yang telah membantu dan memberikan pendapat pendapat positif 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Saya ucapkan sebesar besar nya kepada oarng yang selalu ada di saat 

susah senang sedih bahagia Lisna Yunita KD. 

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas semua bantuan, doa dan dukungannya selama ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dengan berlipat ganda, Amin. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandung,  Juli 2015   

 

Mohamad Iqbal Syariffudin  
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