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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul ”PENGARUH IKLAN TELEVISI PESONA INDONESIA 

BERWISATA KE PULAU KOMODO TERHADAP MINAT BERWISATA ( 

Studi Eksplanatif Kuantitatif Terhadap Minat Berwisata Mahasiswa Pecinta 

Alam SWATALA Universitas Mercubuana Kampus Bekasi)”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Komunikasi dan 

Periklanan Universitas Mercubuana. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari 

berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus 

serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

Istri , Anak dan keluarga tercinta, terima kasih atas curahan kasih sayang, 

dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis 

menempuh studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. 

1. Ibu Dr.Yoyoh Hereyah, M.Si. selaku dosen pembimbing, yang merelakan 

waktu dan ilmunya untuk berbagi dengan penulis,sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Bapak Drs. Dadan Iskandar, M.Si, selaku dosen Riset Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercubuana yang membimbing penulis pada 
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mata kuliah riset dan seminar sehingga penulis mendapat tuntunan awal 

dalam penyusunan skripsi. 

3. Bapak Eri Wardana selaku dosen statistik Universitas Mercubuana yang 

telah mengajarkan penulis tentang statistik terutama dalam pengolahan 

data kuisioner pada mata kuliah statistik yang sangat membantu penulis 

dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Nur selaku dosen mata kuliah Kuantitatif Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercubuana yang telah mengajarkan penulis cara penelitian 

secara kuantitatif pada mata kuliah kuantitatif  yang sangat membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi.S 

5. Teman – teman marcomm21 khususnya Paris san Bintang, Rico Bima 

Wijaya,M Baldio dan Gloria yang bersama sama penulis, berjuang dan 

belajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. 

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya 

semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, membalas segala kebaikan yang telah mereka 

berikan kepada penulis, Amin. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

membantu dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan karunianya dalam 

setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin. 
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