
 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur pada Allah Bapa di surga atas berkatnya yang tak terkira, 

sehingga peneliti dapat merampungkan hasil penelitian yang berjudul “Hubungan 

daya tarik sampul dan isi majalah internal “Muamalat Magazine” dengan minat baca 

“Muamalat Magazine” karyawan PT. Bank Muamalat cabang Jakarta Barat. 

Walaupun dengan perjuangan yang sangat panjang. 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ilmu Komunikasi pada Universitas Esa Unggul.   

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa mendapat sangat 

banyak dukungan dan doa. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

 Bapak   Indrawadi Tamin, Ph,D selaku Dekan dan dosen pembimbing 

yang telah dengan sabar dan siap memberikan saran dan masukan 

selama penelitian ini. 

 Ibu. Euis Heryati selaku ketua bidang konsentrasi Public Relations. 

 Bapak dan ibu dosen FIKOM yang telah menanamkan bibit-bitit ilmu 

semenjak peneliti menjadi mahasiswa semester awal.  Dan juga staff 

sekretariat FIKOM pak’Irsan, mas’Agus, ibu’Joan yang selalu mau di 

repotkan peneliti untuk menyelesaikan urusan administrasi. 

  Papa dan Mama untuk doa yang tidak pernah berhenti.  Kakak-

kakak’ku tersayang  Nevia dan Valda yang salalu memberikan 

semangat. 



 

 

 Pimpinan PT. Bank Muamalat yang telah memberikan peneliti 

kesempatan untuk melakukan penelitian. Juga kepada staff Muamalat 

Institut mba’novita dan Bapak’Hayun terima kasih atas bantuannya 

selama penelitian banyak merepotkan. Serta seluruh karyawan PT. 

Bank Muamalat Cabang Jakarata Barat yang sudah bersedia menjadi 

sampel penelitian. 

 BONAMY yaitu Fitri yang suka ngomong bodo amat,  Frizkilla si 

pemilih wajah tanpa ekspresi, Indah yang paling kecil diantara kita 

semua tapi yang paling bijaksana dalam menghadapi masalah, Shasa si 

pencinta syahrulkan dan risa yang jarang dandan. Makaci motivasinya 

teman… 

  PR’2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi selalu saling 

menyemangati satu sama lain dalam pengerjaan skripsi. Bagi yang 

udah selesai skripsinya sukses selalu teman, bagi yang sementara 

dalam proses pengerjaan hayoo semangat all.. 

 Sahabat-sahabatku, di Mandalika 1 No.2 Elce, Sarah, dan Tria dkk 

yang selalu jadi tempat peneliti berkeluh kesah soal skripsi dan 

menjadi semangat tersendiri untuk penulis. 

Akhir kata, terima kasih semua dan semoga penelitian ini dapat 
bermanfaat. 
      

Jakarta, Mei 2014 
 

Aszet Aprilya Sopacua 


