
KATA PENGANTAR

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar 

Strata satu S1. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT yakni 

Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan 

menegakan keadilan, kejayaan dan ketauhid akan Allah semata sehingga kita bisa 

merasakan nikmatnya beribadah. 

Alhamdulillah, penulis mampu menyelasaikan skripsi ini dengan judul 

Pengaruh Menonton Program Ikon Kuliner Nusantara di Trans TV 

terhadap Kreativitas Memasak Ibu Rumah Tangga Desa Gunung Bungsu m                            

. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar 

sarjana muda Strata Satu S1 Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis  banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak berupa moral dan materil terutama yang paling utama kepada 

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan Yang paling 

penulis banggakan kedua pahlawan yang selalu ada, mereka adalah kedua orang 

tua penulis yakni Saiful dan Hafsia atas semangat tiada henti dan do’a yang selalu 

menguatkan serta nasehat yang selalu mengingatkan yang diberikan kepada 

penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah membesarkan dan mendidik penulis 

dengan penuh kasih sayang.  
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Jasa Ayahanda dan Ibunda tidak bisa penulis lupakan dan tidak terbalas 

oleh penulis karena materi tidak akan bisa membalas semua pengorbanan 

Ayahanda dan Ibunda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan 

kasih sayang untuk Ayahanda dan Ibunda, dan untuk itu tidak lupa penulis 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh 

karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Saiful dan Hafsia selaku orang tua penulis yang tidak henti hentinya 

memberikan doa dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis 

sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu Rektor, I, II, III 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut 

ilmu diperguruan tinggi ini. 

3. Dr. Yasril Yazid, MIS Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

serta Wakil Dekan I II III yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

4. Mardhiah Rubani, M.Si Selaku ketua jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Artis, S.Ag, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6. Drs.Suhaimi D, M.Si Selaku Pembimbing Akademik (PA) dan dosen 

pembimbing I yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta  meluangkan waktu 

begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis 

sehingga skripsi ini  akhirnya  dapat diselesaikan 
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7. Musfialdy, S.Sos.M.Si Selaku dosen pembimbing II yang juga telah 

meluangkan waktu begitu banyak serta bimbingan kepada penulis 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

8. Buat Dosen serta pegawai Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Buat AJ fotocopy yang selalu memberikan dukungan,  motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini  

10. Untuk keluarga tercinta saya Jamaris Sp.d , Zarinah, Helma , Ramlis, 

Nenan, dan untuk saudara saudara saya Anna Riska, Okto Febrian, 

Alfajri, Ahmad Fahruzi, Mardian Faizal, Rani Achda, Ella riskika, Elvy 

Hafryanti, Anisa, Ridhotul Ahyar, fathan dan Fanizan , Raisa yang 

selalu mendo’akan dan selalu memberikan motivasi, cinta dan kasih 

sayang yang begitu melimpah kepada penulis. 

11. Buat Temen-Temen angkatan 12 dan seperjuangan jurusan Komunikasi 

semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar 

menjadi orang yang sukses. 

12. Buat temen-temen IPMGB, Kadarusman, Abdurrahman, Abdul Jalil, 

Abdul Jamil, Defrizal, M kamil, Jumadil, Zikri, M.Ikbal. Haris Rinaldi, 

Khalqi Ernaldi, Fauzan, Andri  Rakasiwi,  

13. Amin Amin Ya Rabbal ‘alamin...... 

 

  Pekanbaru, 23 Desember 2016 

                      Penulis, 

 

 

DESKY HAFDRIAN 

11243104799 
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