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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan 

penyertaan serta kasih-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat dan prasayat untuk 

mendapatkan gelar S-1 Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Studi Marketing 

Komunikasi & Advertising Universitas Mercu Buana. 

Penulisan penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih disertai dengan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berjuang bersama 

sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, pihak-pihak tersebut ialah: 

1. Ibu Berliani Ardha, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya, terima kasih 

atas waktu, bimbingan dan arahannya. Tidak lupa juga saran dan 

masukannya kepada penulis sehingga sangat bermanfaat dalam penyusunan 

penulisan pnelitian ini. 

2. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.comn, Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Marketing 

Komunikasi & Advertising 

4. Ibu Dewi Sad Tanti, M.Si selaku Sekertaris 1 Bidang Studi Marketing 

Komunikais 

5. Bapak Samsudin selaku Karyawan Tata Usaha Bidang Studi Marketing 

Komunikasi yang turut membantu dalam pengurusan berbagai keperluan 

selama skripsi berjalan 

6. Ibu Dessi Novani selaku Managing Director PT Esensi Dinamika Pratama 

(Speed One) beserta tim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya 

karena sudah mengizinkan penulis untuk mengambil penelitian di Speed 
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One., dan terima kasih selalu memberikan informasi, masukan, saran, dan 

dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik. 

7. Bapak Suryanto dan Ibu Tri Haryanti selaku kedua orangtuaku yang selalu 

memberikan doa dan support tiada henti menjadikan motivator utama bagi 

penulis.  

8. Tya Ayu Safitri selaku kakak yang tidak luput menyemangati penulis 

9. Irwina Nityaning Rumesa Ticoalu selaku teman terdekat yang sepenuhnya 

mendukung, selalu menyemangati, memberi saran, menghibur dan 

mendoakan pada saat proses penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan 

kekurangan, karena ini penulis bersedia menerima kritik maupun saran membangun 

agar skripsi ini dapat menjadi satu masukan yang berarti bagi pihak yang 

membutuhkan. Akhir kata tidak ada yang dapat penulis sampaikan selain ucapan 

terimakasih. 
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