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KATA PENGANTAR 

    
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah 

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Penelitian ini, di susun sebagai syarat pemenuhan skripsi jenjang studi 

Strata I (S1) Jurusan Periklanan (advertising)  Universitas Esa Unggul. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. 

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. 

Laporan ini tidak akan selesai, apabila tidak ada pihak-pihak yang selalu 

membantu dan men-support baik secara materil maupun moril. Ucapan terima 

kasih yang tiada tara penulis tujukan kepada. 

1. Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang. Atas doa, cinta, kasih 

sayang  yang  mana  tidak akan bisa aku balas sampai kapanpun “ I 

love you my parents”. 

2. Bpk Dr. Ir Arief Kusuma AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul.

3. Bapak Dr. Indrawadi Tamin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Esa Unggul. 

4. Ibu Euis Nurul Bahriyah M.Si, selaku Dosen Pembimbing dan juga 

sebagai Ketua Jurusan Periklanan Esa Unggul yang selalu setia 

memberikan pengarahan bimbingannya, untuk masukan-masukan yang 

membuat penelitan ini selesai. 

5. Bapak Drs. Dani Vardiansyah N, M.Si atas segala bantuannya 

6. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak bisa 

saya jelaskan satu persatu, atas semua ilmu yang telah diberikan serta 

layanan akademik kepada penulis. 
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7. Terima kasih untuk istriku tercinta Zahra Fresiasty Syarbainy, terima 

kasih atas cinta yang telah diberikan serta telah memberi segalanya 

terutama dalam membantu mengangkat mental peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

8. kakakku yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, keikhlasan dan 

dukungannya Rennita Rachim, dan semua keponakan-keponakanku.

9. Terimakasih untuk Dunia Bangunan yang memberi kesempatan saya 

meneliti iklannya.

10. Terimaksih untuk Chandra Kurniawan dari PT. Dunia Bangunan yang 

sudah bersedia di wawancarai

11. Teman-teman spesialku yang selalu mendukung dalam setiap hal yaitu, 

Adi kurniawan, Hendry T. J, Abdul Latif, Dimas Adhitya, Echi. 

12. Hendra, Benny, Muhammad Faisal, Alden, Dahlan Malvinas,Ilham 

and teman-teman kantin atas yang membantu bekerja di library, thanks 

banget ya. 

13. Kepada seluruh teman-teman di FIKOM UEU angkatan 2005 dan 

2006, dan pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan penelitian ini, 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

         Jakarta, 12 Agustus 2011                      

   

Dodi Ria Atmaja 


