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KATA PENGANTAR 

ِحيمِِ ْحمنِِ الرَّ  بِْسمِِ للاِِ الرَّ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh  

Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Tiada kata yang paling patut penulis haturkan 

selain syukur atas kehadirat Allah SWT, sang pencipta yang telah memberikan 

keselamatan, kesehatan, serta karunia berupa ilmu pengetahuan dan wawasan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Shalawat dan 

salam tak lupa penulis kirimkan untuk Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga 

dan seluruh sahabatnya yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliah. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi “Kepuasan Komunitas 

Fans BTS Riau Terhadap Tayangan Billboard Music Awards 2018 di NET TV”. 

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban 

peneliti sebagai mahasiswa guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sesungguhnya skripsi ini telah saya susun semaksimal mungkin. Namun 

saya juga menyadari mungkin akan ada kesalahan dalam skripsi ini karena 

keterbatasan ilmu dan wawasan yang saya miliki. Karena itu, peneliti 

mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi 

lebih baik. Besar harapan peneliti agar skripsi ini bisa memberikan kontribusi bagi 

yang membutuhkan. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari semua pihak yang turut 

membantu serta memberi dukungan moral pada penulis. Pada kesempatan ini saya 

sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan akal dan fikiran. Serta kepada junjungan alam yakni Nabi 

besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Skripsi ini saya dedikasikan 

kepada kedua orangtua saya yakni, alm. Sukandar dan Heriyati, S.Pd. Terima 

kasih karena telah membesarkan saya dengan penuhkasih sayang, dukungan, serta 
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pengorbanan yang besar agar saya bisa mencapai kesuksesan. Dan terimakasih 

karena telah mengajarkan sifat kebajikan yang menjadi awal kesuksesan saya. 

Skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk membahagiakan kedua orangtua saya. 

Semoga kelak saya akan memberi hal lebih kepada mereka. Dan untuk kedua 

saudara saya Irvan Eka Pradana dan Uun Iga Anggraeni, terima kasih untuk selalu 

menemani saya dalam suka maupun duka. Yang selalu mendengarkan keluh kesah 

saya selama mengerjakan skripsi dan sabar menghadapi amarah saya ketika stres. 

Saya juga ucapkan banyak terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih 

banyak kepada: 

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan moral. Ucapan 

terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:  

1. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Drs. H. Suryan A. Jamrah dan Drs. H. Promadi MA, Ph.D, selaku wakil 

Rektor I dan III Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang 

telah mempermudah perizinan dan hal-hal penting lainnya 

4. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Dr. Azni, M.Ag, selaku 

wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Dra. Atjih Sukaesih dan Yantos, M.Si, selaku ketua dan sekretaris prodi 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

6. Intan Kemala, M.Si dan Tika Mutia, M.Si, selaku pembimbing I dan II 

yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya pada saya. Dan tidak 

ragu untuk memberi masukan serta dorongan moral. 

7. Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Pembimbing Akademik saya yang sudah 

membimbing, mau mendengar keluh kesah, serta memberi dorongan moral 

pada saya. 
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8. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

9. Teman-teman kesayangan yakni, Nurul Hidayati, Retina Harahap, Wilda 

Nuraini, Teguh Pambudi, Yopi Ajri, Andre Trio Murti, Andre Fikri Akbar, 

serta Ahmad Alhafidz. Teman-teman KKN dan teman-teman seperjuangan 

yang magang di Jakarta. Terutama Bapak Edison yang telah membimbing 

saya dan tidak ragu untuk memarahi atau menegur ketika salah dan selalu 

memberi solusi ketika saya ada masalah. Kepada Desvy Yarni dan 

Erlangga Dewantoro yang selalu mendengar keluh kesah saya. Lalu 

sahabat SMA saya, Febriliani Arda, Syakina Ahdanisa, Tasniah Fauzi, dan 

teman-teman serba guna. Terkhusus Febriliani Arda, terima kasih banyak 

telah membantu saya dengan sepenuh hati dalam penyusunan skripsi ini. 

Telah meluangkan waktu dalam menemani saya mengerjakannya. Terima 

kasih atas segala masukan, dorongan, canda tawa, curhat masal dan 

motivasi yang telah diberikan. 

10. Keluarga besar Komunitas Fans BTS Riau yang telah memberikan ijin dan 

membantu dalam penelitian ini.  

11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka 

dengan segala kerendahan hati mengharap kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan dan penyempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amin Ya Robbalamin.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarohkatuh. 
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