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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahan rahmat dan karunia-

Nya, serta hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Peneliti 

bersyukur karena dengan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “EFEK TAYANGAN “ILOOK” DI NET TV TERHADAP GAYA 

BERBUSANA DIKALANGAN MAHASISWI PUBLIC RELATION 

UNIVERSITAS MERCU BUANA”. 

Berbagai kendala dan cobaan telah dialami oleh peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat mengambil hikmah dari hal tersebut 

sebagai proses pendewasaan serta melatih kesabaran untuk mencapai suau hal. 

Peneliti menyadari dalam penyelesaian dari awal sampai akhir skripsi ini, tidak 

terlepas dari doa, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuan orang-orang yang 

dekat dengan peneliti, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Rika Yessica Rahma, M.Ikom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

membantu dan membimbing peneliti dengan sabar dalam penyempurnaan 

materi dan memberikan waktunya kepada peneliti untuk selalu siap 

memberikan masukan serta saran. 

2. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Broadcasting 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam mengerjakan 

skripsi ini. 
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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 yang 

telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Afdal Makkuraga Putra, M.Si selaku Penguji Ahli 

6. Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi 

7. Ruslan & Rahmawati, S.Pd sebagai Orang Tua peneliti yang selalu 

memberikan dukungan dalam segala hal serta memberi doa agar dilancarkan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan support dalam 

menyelesaikan  skripsi ini. 

9. Teman-teman yang selalu membantu dan memberi semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun sehingga dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para 

pembaca semuanya. 

Demikian, akhir kata atas segala doa, dukungan, bimbingan, dan motivasi 

yang telah diberikan kepada peneliti dari semua pihak, peneliti mengucapkan 

terima kasih.  

Jakarta, 16 Januari 2018 

 

Peneliti, 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




