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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’aalaamiin. Dengan segala kerendahan hati penulis 

panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah هلالج لج atas limpahan nikmat, rahmat serta 

karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, 

nikmat sehat wal'afiat serta nikmat panjang umur, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemanfaat QRCode Sebagai Upaya 

Promosi PT Mercury Goospery Indonesia Untuk Meningkatkan Penjualan Periode 

Januari – Juli 2017” dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana 

Jakarta. 

Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya yang telah 

mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada 

peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi seperti yang dirasakan pada saat ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan 

tanpa adanya kontribusi dari banyak pihak yang telah dengan tulus hati memberi 

bantuan, baik itu melalui kata-kata ataupun nasihat serta motivasi berupa semangat. 

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa 

terima kasih disertai penghormatan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Rika Yessica Rahma, M.Ikom selaku dosen pembimbing skripsi dan penguji 

dalam ujian skripsi yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat 

berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi. 
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2. Dr. Farid Hamid, M.Si, selaku Kaprodi Marcomm and Advertising yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat studi di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

3. Dewi Sad Tanti, M.Ikom selaku Sekprodi yang telah memberikan dukungan, 

kritik, saran dan bantuan sehingga penulis bias menyelesaikan studi di 

Universitas Mercu Buana 

4. Seluruh Dosen Fikom Universitas Mercubuana Jakarta yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama dalam masa perkuliahan. 

5. Seluruh staf dan karyawan Universitas Mercubuana Jakarta yang telah 

memberikan bantuan dan berbagai fasilitas yang diperlukan kepada penulis. 

6. Allah هلالج لج yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini, tanpa ridho dan berkah-Nya semua ini sulit terjadi. 

7. Kedua orang tua, Ayahanda Arif Suyatno dan Ibunda Sutarti tercinta yang 

memiliki peran penting dan tak terkira, yang telah memberikan do’a tulus ikhlas, 

kasih sayang, perhatian, motivasi, dan saran, serta dukungan moril dan materil 

kepada penulis. 

8. Segenap keluarga besar, khususnya kakak/adik/sepupu mulai dari Agis, Bayu, 

Selvi, Ardi, Bule Siti, Ma Ini, yang selalu mendo’akan serta memberikan 

dukungan atas terselesaikannya skripsi ini. 

9. Semua sahabat, khususnya Doni Aris Sunandar, “Mamih” Sri Aptari Suci, Nur 

Asri, “Kakak” Faradilla, Alin dan semua teman Marcomm Mercubuana 2013 

yang sudah memberi warna 4 tahun masa kuliah bersama sama. 

10. Semua teman teman Element Organizer yang sangat menginspirasi,  Juga buat 

Yuka dan Deni.  Terima kasih. 

11. Semua Crew PT Mercury Goospery Indonesia yang sudah menjadi keluarga 

kedua selama 3 tahun terakhir, khususnya Ka Dwi, Farah, Amir, Mas Fiqi, Pak 

Yadi, Yesi, Mr Kim, Mr Luis Park, Mr Shon Jeong Hoon, Mr Gilbert Lee, Mr 
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Lee Seung Ju.  Semuanya, terima kasih karena sudah sangat membantu dan 

kooperatif selama masa penyusunan skripsi ini. 

12. Semua crew Optik Ooppa Cipinang, terima kasih untuk everyday is holiday dan 

Semua crew Optik Ooppa Gandaria City untuk semangat dan pengertiannya. 

13. Yang terakhir, teruntuk sahabat sahabat penulis yang selalu hadir dalam suka dan 

duka, di meja resto sampai warung bubur kacang ijo, “Ipunk” Purwaningsih, 

“Bang Jack” Rizky Wijaya, “Kid” Arthur Septiano, dan Umar Rizal.  Semoga 

kita panjang umur. 

14. Dan semua pihak yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang dengan rendah hati penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dikarenakan 

terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis 

menerima segala bentuk masukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Jakarta, 26 Juli 2018 

 

 

    Arvian Virdianto 
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