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Puji Syukur kepada Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang , atas rahmat, karunia dan ridho-nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah dan  merupakan 

syarat kelulusan pada study strata 1 (S1), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Indonusa Esa Unggul. Laporan ini merupakan penerapan ilmu komunikasi yang 

penulis peroleh selama dalam perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan cepat selesai 

tanpa adanya kerjasama, bantuan, dukungan, serta bimbingan selama penulis 

mulai menyusun sampai dengan selesai. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Arief Kusuma, MBA. selaku Rektor Universitas Indonusa Esa 

Unggul.  
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Rektor Universitas Indonusa Esa Unggul.  
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5.  Drs. Halomoan Harahap,  M.Si  selaku Pembimbing penulis yang 

telah bersedia meluangkan waktu, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini  

6. Seluruh  tim dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, antara lain  Subarkah 

W. Widodo S.Sos.  Zainal Abidin Partao, M.M., Drs. Sumartono 

S.SOS, Teguh Lumanto, S,SOS. Dan lain-lain terima kasih atas 

wawasan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Helmy, Agus selaku staf sekertariat akademik FIKOM, Terima Kasih. 

 

 

SPECIAL THANKS 

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis, memberikan 

semua yang penulis butuhkan saat membuat laporan ini. makasih yah 

mamah dan bapak tersayang, kakakku tika, adik-adikku ina, gendis, 

intan dan melati yang telah memberikan dukungan, dan doa yang tidak 

henti-hentinya serta memberikan semangat, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini. I Need You And I Love You mmuach”.. 

2. My someone special  aulia hakim, yang selalu setia menemani aku, di 

waktu sedih, susah, gembira,senang  I Love you so. 

3. Teman-teman kuliah yang masih tetap setia sampai saat ini.  Qq 

(makasih banyak ia q atas semangat yang tak pernah putus), Dinda, 



Eka, Reiner, Baan, Atha gaul,  bersamamu selalu ceria. Terima kasih 

atas kebersamaan  yang selama ini telah kita habiskan, untuk setiap 

tawa, canda, suka, dan duka love you my friends.   

4. Buat teman-teman Advertising 2005, terima kasih atas kebersamaan 

serta dukungan kalian. 

5. Dan akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang  

tak dapat disebutkan satu persatu, namun bukan berarti melupakan.  

Terima kasih atas segala dukungan dan doanya. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, menulis menyadari penyusunan 

skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kekurangan dan 

kesalahan.  Untuk itu, penulis sangat berterima kasih atas segala saran dan kritik 

membangun yang ditujukan kepada penulis.  Semoga karya ini dapat bermanfaat 

dan berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya serta 

dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 
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