
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam Surga 

atas kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini merupakan laporan penelitian peneliti untuk mendapatkan 

gambaran mengenai tingkat perhatian ibu hamil di poli kebidanan RS. Mulya 

terhadap jingle Anmum Materna “The Most Perfect Place In The World”. Skripsi 

ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu 

di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Penelitian ini 

merupakan penerapan ilmu komunikasi yang peneliti peroleh dalam perkuliahan. 

Peneliti menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Akan 

tetapi peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang 

terbaik, dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi 

pembaca. 

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti tidak lepas dari pihak-pihak yang 

telah memberikan bantuan serta dorongan. Maka pada kesempatan kali ini, 

peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Peneliti yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada 

peneliti. 

2. Bpk. Ir. Arief Kusuma, Mba selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Bpk. Indrawadi Tamin, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Euis Nurul Bahriyah SE, M.Si  selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. 

5. Para Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang telah 

mengajarkan berbagai hal kepada peneliti.                    Khususnya, Bapak 



Subarkah Wahyu Widodo yang selalu memberikan arahan dan inspirasi 

setiap kali peneliti kesulitan dan Ibu Oktaviana Purnamasari, yang telah 

meminjamkan buku-bukunya yang berharga dan juga memberikan saran-

saran yang terbaik. Terima kasih banyak,.. 

6. Seluruh Staff Fikom, Mas Agus dan Mas Helmi yang selama ini  sering  

memberikan bantuan kepada peneliti. 

7. Bpk. Ricky Subrata selaku pimpinan BBDO/KOMUNIKA Indonesia terima 

kasih karena telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai jingle Anmum Materna. 

8. Mba’ Angel Roberty selaku narasumber, terima kasih karena telah 

membantu mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini. Terima kasih 

juga untuk semangatnya.. 

9. Kepada seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner sehingga 

terselesaikannya penelitian ini. 

 

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Apabila ada kekurangan dan kesalahan disana sini merupakan bagian 

dari keterbatasan peneliti. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan 

peneliti terima agar peneliti menjadi lebih baik lagi di kesempatan yang lain. 

 

       Jakarta, Februari 2012 

       Wenny Maria Teacher 

 

 

 

 


