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Alhamdulilah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
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5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi atas segala ilmu yang telah 

diberikan. 

6. Kepada Kedua Orang Tuaku, Bapak Alm. Nurman dan Ibu Yulianis 

yang selalu mensupport, kasih sayangnya, memberikan bekal nasihat, 

kerja kerasnya hingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini. 

7. Kepada Kedua Kakakku Tercinta Nita Yulianis dan Mira Lestary, 

yang memberikan perhatian dan segala bentuk support, sehingga saya 

terus termotivasi hal yang positif selama menjadi mahasiswa hingga 

penulisan skripsi ini diselesaikan. 

8. Kepada Istriku tercinta Pirsa Hening Paramadina, yang selalu 

memberikan kasih sayang, perhatian dan segala bentuk support, 

sehingga saya terus termotivasi hal yang positif selama menjadi 
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Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karenanya kritik dan saran yang membangun dari para pihak sangatlah 

penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

Ilmu Komunikasi terutama program studi Marketing Communication and 
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