KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkannya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan dapat menyelesaikanskripsi ini dengan baik.
Penulisan skripsi yang berjudul “Representasi Citra Perempuan
Muslimah dalam Iklan Produk Sariayu Hair Care Series
berhijab: Analisis Semiotika Roland Barthes ”

ini

versi bebas

bertujuan

untuk

memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Komunikasi Bidang Studi Marketing Communication
and Advertising.
Dalam menyusun skripsi ini, peneliti mendapat banyak saran, bimbingan
dan arahan baik dari segi moril maupun materi serta dorongan semangat dari
berbagai pihak yang sangat berguna bagi peneliti.
Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua
orangtua Ayahanda sutarmin dan Ibunda Sri aniningsih yang senantiasa
mendoakan, Ucapan terima kasih lainnya saya ingin sampaikan kepada:
1.

2.

3.

Bapak. Rektor Unuversitas Mercubuana Dr. Arissetyanto Nugroho,
Dr. Farid Hamid M.Si . Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
bimbingan, nasehat dan saran yang luar biasa bagi peneliti selama
pengerjaan skripsi ini.
Dr. Farid Hamid M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
bimbingan, nasehat dan saran serta inspirasi yang luar biasa bagi penelit i
selama pengerjaan skripsi ini.
Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik dan membimbing
mulai dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan di
kampus yang tercinta Universitas Mercubuana dengan ilmu-ilmu yang luar
biasa.
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4.

5.

6.

Kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Marketing Communication and
Advertising Universitas Mercu Buana angkatan 2012 yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu.
Seluruh karyawan di perpustakaan Universitas Mercu Buana yang
senantiasa ramah melayani peneliti dalam peminjaman buku dan pencarian
buku.
Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak mungkin
peneliti sebutkan satu persatu.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari masih banyak

kekurangannya. Oleh karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki, maka penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua
pihak untuk memberikan masukan, kritik, serta saran demi kesempurnaan
skripsi in
Peneliti berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat terutama
untuk diri peneliti sendiri, para akademika, serta kepada para pembaca pada
umumnya.
Jakarta, April 2018

Wahyu ariyanto
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