
 

SANWACANA 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Alla SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat berjalan dengan ridho-Nya 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan , M.Si, selaku Dekan FISIP Unila 

2. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Komunikasi 

3. Bapak Ahmad Riza Faizal, S.Sos, IMDLL, selaku pembimbing utama atas 

kesediaannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini 

4. Bapak Drs. Cahyono Eko Sugiharto, selaku penguji pada ujian skripsi ini, 

terima kasih untuk masukan, dan saran-saran pada seminar proposal dan 

seminar hasil terdahulu. 

5. Bapak Agung Wibawa, S.SOS.I, M.SI.,selaku Pembimbing Akademik 

6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unila menanamkan dan 

memberika ilmunya untuk bekal di dunia luar. Serta menanamkan budi 

pekerti untuk menjadikan ku sebagai pribadi yang baik dan berguna bagi 

masyarakat 



7. Sahabat sekaligus keluarga ku B.H.I Fey, Zedy, Dunan, Rizal, Edo, Yogi, 

Momon, Mirza, ( Thanks guys....enggak kerasa sampai saat ini udah 13 

tahun kita habiskan waktu bersama, suka, tertawa lepas, duka kita 

lewatkan sehingga kita tumbuh menjadi pribadi yang solid.” Love you 

all”).Banyak kesan bersama kalian semua. Fey tetep jadi pribadi yang 

lugu,jagain mamah terus sampai lu sukses, Zedy terus kejer cita-cita lu 

yang tinggi, Dunan lu harus punya hotel sendiri, Edo “be good father” 

terus ikhtiar pak, Yogi, gi..? tetep semangat ..rajin kumpul ya hehehe. 

Momon,Mon...harus jadi orang sukses,pokonya harus. Rizal, terus gapai 

cita-cita lu..jagain emak ya jal, gw tunggu film lu. Mirza, calon dokter,, 

ditunggu gelar spesialis nya mong ya. Mas obo, Tomi, ibram, alay, eko, 

dede, medi sukses buat kalian semuanya. Thanks All 

8. Buat I Gede dan Azul yang selalu suport, membantu dan selalu berkata “ 

iya, woles”,dalam menolong, thanks guys...telah menjadi bagian susah dan 

senangku. Atod jangan banyak ngeluh, shinta yang selalu energik 

hehe..ardika, Obi, pandu, ahong, utum dan obit yang cantik, dan seluruh 

teman-teman komunikasi, sukses buat kita semua. Dan buat kamu tetap 

menjadi tegar, raih tujuan hidup mu. Terimaksih semua 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua (Aamin). 

Bandar Lampung, Mei 2014 

Penulis 
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