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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

 Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

dengan mengikuti siding strata satu (S1) Jurusan Marketing Communication & 

Advertising, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Tugas 

akhir ini ditulis dengan judul : Penerapan Creative Placement Sebagai Alternatif 

Media Iklan dalam Meningkatkan Pendapatan Program Acara ( Studi Kasus pada 

Program Acara Kick Andy di Metro Tv ). Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis creative placement sebagai alternatif media iklan 

dan pengaruhnya terhadap pendapatan program acara Kick Andy di Metro Tv. 

Penulis  menyadari bahwa terwujudnya tugas akhir ini adalah berkat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Dosen Pembimbing dan 

Ketua Bidang Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana yang telah 

banyak memberikan bimbingan, bantuan, saran dan arahan selama 

penyusunan skripsi ini.  

2. Keluarga tercinta yang ada di Solo, orang tua, kakak dan adik yang selalu 

memberikan dukungan, semangat dan doa agar skripsi ini dapat segera selesai. 
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3. Jessica Jean, pacar tersayang yang selalu memberi semangat, doa dan 

menemani saat menyusun skripsi. 

4. Bapak Eddy S. Tumenggung, Ir, MM. selaku Dosen mata kuliah Tugas Akhir 

yang selalu menyemagati para mahasiswa agar segera lulus dan 

menyelesaikan skripsi. 

5. Para dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berguna sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman – teman MCR Metro Tv yang telah memberikan dukungan untuk 

menyelesaikan skripsi. 

7. Teman – teman Markom angkatan 29 : Elita, Eka, Pow-pow dan Vincel yang 

telah membantu, mendukung, selalu mengingatkan tugas dan ujian serta 

membuat perkualiahan selama 2 tahun ini menjadi menyenangkan. 

8. Para narasumber yang telah bersedia diwawancarai untuk melengkapi data 

guna menyelesaikan skripsi ini. 

9. Rekan – rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan, saran, kerjasama 

dan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga Allah Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas amal 

baiknya dalam membantu hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Akhir kata 

semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Jakarta, 6 September 2018 

Agustinus Sigit Prasetyo 
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