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MOTTO  
 

“There is no Limit of Struggling.” 

“Jika Kamu berbuat baik (berarti) Kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 

sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri 

pula” (QS. Al-Isra’: 7). 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk : 

 Kedua Orang Tuaku. H. Hujaman Akbar dan Hj. Nur Aeni 

 Keluarga Besar Di Makassar dan di Kendari  

 Kedua Kakakku. Jia Tuan Maming S.Farm dan Achmad Husain Akbar 

S.Ars.



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia-Nya yang selama ini telah mengiringi langkah peneliti dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan 

Strata 1. 

Peneliti Skripsi “Pemaknaan Tradisi Uang Panaik pada Pernikahan adat suku bugis di 

kalangan mahasiswa suku bugis di kota makassar” ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

dari beberapa pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima 

kasih kepada : 

• Kedua orang tua peneliti, Bapak H. Hujaman Akbar dan Ibu Hj. Nur Aeni terima 

kasih untuk doa, kasih sayang serta dukungan tiada henti yang selalu mengiringi 

langkah peneliti. 

• Kedua kakak peneliti, Jia Tuan Maming S.Farm dan Achmad Husain Akbar S.Ars 

terima kasih atas doa, motivasi, kasih sayang serta dukungan tiada henti yang selalu 

mengiringi langkah peneliti. 

• Untuk Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos, M.Si selaku Dosen wali dan dosen pembimbing 

peneliti yang telah membimbing dan membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. 

• Pak Mubarok, S.Sos, M.Si. Selaku KA. Prodi Ilmu Komunikasi Terimakasih karena 

selalu menyediakan waktu luang ketika peneliti ingin konsultasi apapun terkait tugas-

tugas. 

• Bu Made Dwi Adnjani, M.I.Kom selaku dosen Ilmu Komunikasi yang selalu 

menerima peneliti saat ingin konsultasi dalam hal apapun. 

• Bu Trimanah, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Ilmu Komunikasi UNISSULA. Terima 

Kasih untuk kesediaannya membagi ilmu-ilmu komunikasi khususnya Praktik 



 
 

 
 

menjadi sosok Public Relations yang tangguh. Terimkasih atas proyek-proyek event 

MICE selama perkuliahan. 

• Pak Urip Mulyadi, M.I.Kom selaku dosen pembimbing 2 dan dosen ilmu komunikasi. 

Terima kasih atas revisian-revisian yang begitu membangun selama peneliti 

menyusun skripsi ini. 

• Seluruh Dosen ilmu komunikasi yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuannya 

serta selalu sabar dalam menghadapi sikap peneliti selama ini 

• Untuk Karyawan dan Karyawati Ilmu komunikasi yang telah memberi support 

peneliti dalam menyelesaikan studi. 

• Ela. Terima Kasih untuk persahabatannya selama kurang lebih 8 tahun. Semoga kita 

tetap menjadi seperti sekarang ini. 

• Ega. Terima kasih telah menjadi Sepupu sekaligus sahabat terbaik. 

• Om jafar, Nenek, Tante Muli, Tante Syam, Tante Ani, Kak Qurais, Farid dan semua 

keluarga di Makassar. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan tiada henti. 

• Utami, nunung, desti, roro, sela, rizqa dan Inci. Terima kasih telah mengisi hari-hari 

peneliti dengan suka, riang, dan Gembira. Terima kasih juga selalu menjadi tempat 

dan pendengar terbaik untuk menuangkan keluh kesah peneliti. 

• Ariska. Terima kasih menjadi sahabat terbaik dari SMA sampai hari ini. 

• Indah Aryani, Fitri, dan Widia. Terima Kasih untuk hari-hari yang luar biasa selama 

berjuang mengerjakan skripsi. 

• Kak Lia, Kak Ulva & Kak Dias Terima Kasih telah menjadi senior terbaik. 

• Terima kasih untuk Ade, Kiki, Rachmat, dan Zul. Senang bisa menjadi sahabat kalian. 

• Fikom unissula angkatan 2013, 2012, 2011, 2014, 2015. Terima kasih telah menjadi 

sejarah cerita bahagia selama dibangku perkuliahan. 



 
 

 
 

• Untuk CS Fikom Unissula Sari, Candra, kak Asdin, Kak Ino, Kak Tri, Kak Abson, 

Kak Avi, Kak Rahma. Terima kasih untuk kebersamaan yang telah kita lewati 

bersama-sama 

• Untuk BEM FIKOM periode 2015-2016 Terima Kasih telah mengajarkan peneliti 

tentang bagaimana bertanggung jawab dalam berorganisasi. 

• Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi 

ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun ini tidak akan lepas dari kekurangan dan 

kesalahan meskipun peneliti telah mengupayakan agar penulisan skripsi ini bisa 

tampil dengan maksimal. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

banyak pihak. Amin 

 

Semarang, Maret 2017 
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