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KATA PENGANTAR 

 Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi berjudul Pengaruh terpaan Iklan 

Televisi LP3I Versi “Motor Baru - With Andi Arsyil” Terhadap Minat Siswa 

Memilih LP3I (Survei pada Siswa-Siswi SMK PKP 1 Jakarta Islamic School). 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian 

studi program S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Komunikasi 

Pemasaran dan Periklanan Universitas Mercu buana. 

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

menolong semasa pembuatan penelitian ini kepada: 

1. Marwan Mahmudi, M.Si selaku pembimbing yang telah sabar 

mengarahkan dan memberikan bimbingannya selama proses penelitian 

skripsi ini sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Dr. Farid Hamid Umarella, M.Si. selaku Ketua Bidang Studi 

Advertising & Marcomm yang telah memberikan ilmu, waktu, 

dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

4. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

5. Dewi Sad Tanti, M.Si. selaku Sekretaris 1 Bidang Studi Advertising & 

Marcomm. 
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6. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Fakultas Ilmu Komunikasi, 

khususnya bidang studi Komunikasi Pemasaran dan Periklanan yang 

tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu. 

7. Kedua orang tua tercinta atas kasih saying dan dukungan moriil 

maupun materiil yang telah diberikan kepada peneliti. 

8. Suami tercinta Riantoko, yang selalu memberikan perhatian, kasih 

sayang, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

9. Rekan – rekan PT. FOX Network Group yang telah banyak 

membimbing peneliti dan memberikan kesempatan peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian skripsi ini, khususnya kepada rekan kerja 

divisi Traffic & Presentation. 

10. Teman-teman Marcomm angkatan 27 yang telah sama-sama melewati 

waktu perkuliahan mulai dari pagi hingga malam. 

11. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan 

skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu 

Semoga apa yang disajikan di dalam penelitian skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin. 

 

Jakarta, 02 Januari 2018 

Garmadis Fitria SW 
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