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KATA PENGANTAR 

     

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia yang begitu banyak sehingga penulis memiliki kesempatan 

dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Proses Produksi 

Video Profile Suskatv”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, 

semoga kita mendapatkan syafa’at di hari akhir, Amin Ya Rabbal’alamin 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai Gelar 

Sarjana pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari tanpa 

bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang penulis dapat lakukan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan 

yang diberikan kepada penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya selama penyusunan skripsi ini. Terutama sekali untuk Ayahanda 

Azwaruddin dan Jumilawati yang selalu mendoakan tanpa kenal lelah, serta 

memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil kepada ananda 

sehingga ananda mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala yang 

telah ayah dan ibu berikan kepada ananda, semua jasa dan pengorbanan ayah dan 

ibu akan senantiasa ananda ingat dan semoga sebagian kecil yang ananda berikan 

ini dapat memberikan senyuman dan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. 

Selanjutnya ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

beserta Wakil Rektor I, Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA , M.Ag, Wakil 

Rektor II, bapak H. Kusnedi, M.Pd, dan Wakil Rektor III, Bapak Drs H. 



iv 

 

Promadi, MA., Ph.D yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. 

2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

beserta Wakil Dekan I, bapak Dr. Masduki M. Ag, Wakil Dekan II, bapak 

Toni Hartono,S.Ag,M.Si dan Wakil Dekan III, bapak Dr. Azni, M.Ag yang 

telah memberi rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 

3. Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, beserta 

Sekertaris Jurusan, bapak Artis, S.Ag, M.I.Kom dan seluruh Staf Jurusan 

Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 

4. Bapak Musfialdy, S.Sos., M.Si dan ibu Rosmita M.Ag selaku Pembimbing 

Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan ditengah-

tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar 

serta tidak bosan-bosannya membimbing penulis dengan selalu memotivasi 

dan memberikan masukan-masukan kepada penulis sampai selesainya 

penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah 

bapak ibu berikan kepada penulis. 

5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan nasehat, motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis 

kuliah. 

6. Dosen-dosen selaku tenaga pengajar, karyawan dan karyawati serta seluruh 

civitas akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Broadcasting 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Kepala Perpustakaan dan staf baik perputakaan universitas maupun 

perpustakaan fakultas yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan 

data referensi penelitian. 

8. Keluarga besar Ja’afar bin Ba’i dan keluarga besar Zahir bin Otik, serta Adik-

adik tercinta Silvia dan Leo Patra yang selalu memberi inspirasi, semangat 

dan dukungan kepada penulis. 
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9. Teman-teman di jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 khususnya 

konsentrasi Broadcasting yang telah memberikan semangat kepada penulis 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

10. Untuk Suhadi Sudirja, Hadi Suhaimi Solihin, Khairul Anwar, Muhammad 

Afandi, dan Febri Kurniawan terima kasih telah memberi semangat dengan 

tidak bosan sehingga penulis termotivasi untuk selalu menjalankan hari-hari 

dengan penuh semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Pimpinan Suskatv Bapak Edison, M.Ikom terima kasih telah memberi 

motivasi dan dukungan kepada penulis. 

12. Teman seperjuangan di SUSKA TV Luthfira, M. Sabarudin, Ibnu Fadhlillah, 

Mustika Wulandari, Ronal Haryanto, Rizki Akbar, M.Nurjamil, Ulfa Auliya 

Sarasti, Hidayah Al-fitri, Lailatur Rahmah dan Deni Afrinaldi serta kru yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada 

penulis untuk menyelasaikan skripsi ini. 

13. Untuk Tim produksi dan Narasumber video profile SUSKATV Hilman Harif, 

Rahayu Puji Lestari, Erlangga Dewantoro, Ibnu Fadillah dan Ronal Haryanto 

serta kru yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah meluangkan 

waktunya memberikan informasi kepada penulis. 

14. Para sahabat KKN Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kabupaten 

Karimun Provinsi Kepulauan Riau , Terima Kasih atas dukungannya. 

Dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan 

terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini 

bermanfaat untuk kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima 

dengan segala kerendahan hati. 

Pekanbaru, 6 Februari 2018 
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