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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Zulfika Aulia Anjarsani 

Nim  : 31001400259 

Fakultas : Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

Prodi  : Ilmu Komunikasi 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : “Strategi 

Kreatif Produksi Program Gamafans Di Radio Gajahmada 102.4 FM Dalam 

Mempertahankan Eksistensinya” adalah benar-benar karya saya sendiri dan 

bukan merupakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian 

hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis 

yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

MOTTO 

 

 

“Cukuplah Tuhanmu sebagai Pemberi petunjuk dan Penolong” 

( Q.S Al-Furqan: 31 ) 

 

“Man Jadda Wajadda” 

Siapa Yang Bersungguh-sungguh Akan Berhasil 

 

Ketika kita punya prasangka baik pada ALLAH 

 Insyallah dalam menjalani hidup ini kita akan “baik-baik” saja  

meskipun banyak dihantam dengan banyak cobaan. 

( Zulfika Aulia Anjarsani ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi 

nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat melalui perjuangan meraih gelar 

strata 1 dengan lancar dan berbagai pengalaman luar biasa. 

Atas Ridho Allah SWT, kupersembahkan semua ini kepada Bapak dan Ibu atas 

doa dan dukunganya serta kasih sayang, kesabarannya. Terimakasih untuk 

segalanya yang sudah orangtua saya lakukan. 

Kepada semua orang terimakasih juga telah mendoakan dan mendukung, sehingga 

tak henti-hentinya untuk selalu berjuang. Terimakasih teruntuk orang-orang yang 

sudah menyepelekan saya dengan kata-katanya “Skripsi Apa Kabar, Kapan 

Wisuda?” doa terbaik untuk kalian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobilalamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT tanpa 

henti penulis ucapkan atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya selama ini, 

sholawat serta salam yang selalu penulis panjatkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyusun dan menyusun skripsi 

dengan lancar tanpa suatu halangan apapun sebagai syarat menyelesaikan studi 

strata-1 di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan 

Agung. 

Dalam Penulisan tentu saja banyak kesalahan dan penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari atau tidak, jika terdapat kekurangan serta kekhilafan. Sehingga 

kritik dan saran penulis nantikan guna pembelajaran kedepannya. Penyusunan 

Skripsi ini, tentu banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan motivasi 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati, perkenankan 

penulis mengucapkan terima kasih. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Hartono, S.S, M. Pd. selaku dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi UNISSULA 

2. Bapak Mubarok, S.Sos, M.Si Dan Ibu Genta Maghvira, S.I.Kom, 

M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

serta pembelajaran yang sangat bernilai untuk penulis. 

3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 



 
 

4. Bapak Daniel Selaku Program Director, Mas Abi, Kak Radit, Kak 

Irhas, Kak Resty, Kak Resya dan Dek Berly, yang telah banyak 

membantu dan memberikan informasi bagi penulis dalam menyusun 

penelitian di Radio Gajahmada. 

5. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Saean, S.Sos dan Ibu Suharni yang 

sangat saya sayangi serta saya hormati untuk tidak pernah putus 

mendoakan dan telah banyak memberikan motivasi, memberikan 

semangat untuk penulis agar senantiasa tidak mudah menyerah dalam 

menimba ilmu untuk menyelesaikan pendidikan S1. Semoga selalu 

dalam lindungan-Nya dan Sehat Selalu. Aamiin. 

6. Adikku Tersayang Ananta Dwi Rahmat Hidayat dan Ardian 

Muhammad Iqbal terimakasih untuk hiburannya dikala penulis bosan 

mengerjakan skripsi. 

7. Teruntuk kamu seseorang yang spesial dihati, partner disetiap hal 

terimakasih selalu sabar menungguku, waktu berharga bersamamu 

menemaniku selama perjalanan kuliahku. Gomawo untuk 4tahunnya 

8. Sahabat seperjuangan “Pengagum Senja” terimakasih untuk canda, 

tawa, kesedihan dan cerita yang luar biasa bersama kalian.  

9. Teman-teman Prodi Ilmu Komunikasi 2014 yang senantiasa saling 

memberikan dukungan dan semangat. 

Atas bimbingannya dan pengarahan serta segala ilmu dan 

pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih dari lubuk 

hati yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 



 
 

pembaca, penulis, dan mampu mengispirasi penulis lainnya agar 

lebih baik. 

Semarang, September 2018 

 

      Zulfika Aulia Anjarsani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


