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KATA PENGANTAR 
 

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

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Oleh sebab itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan 

laporan 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 tidak akan bisa aku balas sampai kapanpun. 

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

Unggul. 

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

Esa Unggul. 

4. Bapak Erman Anom, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan 

pengarahan bimbingannya, untuk masukan-masukan yang membuat laporan 

ini selesai. 

5. Ibu Euis Nurul B, M.Si, selaku kepala jurusan periklanan. Terima kasih selalu 

setia atas semua bentuk konsultasi selama di fakultas maupun di kelas. 

6. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, atas semua ilmu yang telah diberikan serta layanan 

akademik kepada penulis. 

7. Kakak kakakku dan keponakan-keponakanku tersayang, terima kasih atas 

dukungan dan masukannya dalam pengerjaan skripsi ini. 

8. Sosok wanita yang selalu memberikan perhatian, dukungan, kasih sayang dan 

cintanya yaitu Arin. Terimakasih sayang, untuk motivasi dan senyumnya yang 

selalu memberikan semangat ekstra untuk semuanya. 
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9. ABCDE yaitu Tika, Nita, Camel, dan Rifky atas dukungannya dalam setiap 

hal dan selalu ada disetiap langkahku. 

10. Teman-teman seperjuangan, Uthy, Septi, Intan, Kuple, Chandra makasih atas 

konsultasinya , makasih udah bantu selama di perpus dan makasih juga untuk 

pinjaman buku-bukunya. 

11. Teman-teman dari band d’Liar yaitu Isna, Uban, Ichan, Yasher dan tim basket 

Andromeda, maaf telah meninggalkan kalian untuk sementara guna 

menyelesaikan skripsi ini 

12. Makasih juga untuk kru Radio Emas On Air dan UKM Band sebagai tempat 

berlabuh jika sedang bosan dan penat. 

13. Kepada seluruh teman-teman di FIKOM UEU angkatan 2006, 2007, 2008, 

2009 dan pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan laporan ini, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 
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