KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah
SWT, karena atas limpahan karunia dan hidayah serta bimbinganNya akhirnya
peneliti dapat meyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pesan Kampanye
“Cuci Tangan Pakai Sabun” Terhadap Brand image Lifebuoy (Survei Pada Guru
dan Wali Murid siswa-siswi SDN Menteng 03 Periode Oktober-Desember)”
Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi (S1) Jurusan Hubungan Masyarakat.
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti telah memperoleh bantuan
yang besar baik dalam bentuk pelajaran, bimbingan maupun petunjuk, serta
dorongan semangat dari berbagai pihak.
Untuk itu, dari lubuk hati yang paling terdalam perkenankan peneliti
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Yuliawati S.Sos, M.Ikom., selaku dosen pembimbing skripsi.
Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan kesabaran
dalam membimbing peneliti
2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Mercu Buana
3. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si., selaku Ketua Bidang Studi Public
Relations Universitas Mercu Buana. Terima kasih atas segala
bimbingan, masukan dan motivasi yang sangat membantu peneliti
dalam menyelesaikan proposal tugas akhir ini
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4. Ibu Novi Erlita, MA., selaku Sekretaris Bidang Studi Public
Relations Universitas Mercu Buana yang telah membantu peneliti
dalam memberikan saran serta masukan terhadap proposal tugas
akhir ini.
5. Ibu Dewi Sad Tanti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
peneliti yang telah memberikan banyak arahan dan masukan
kepada peneliti selama tahun-tahun perkuliahan.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu
Buana atas bantuan proses administrasi proposal tugas ahhir ini
7. Kedua orang tua, Bapak Mulyadi dan ibu Siti Aminah yang telah
membesarkan peneliti dengan cinta. Terima kasih atas doa,
semangat, dukungan moril maupun materiil yang selalu dicurahkan
kepada peneliti
8. Kedua kakak tercinta, Dedi Mulyadi dan Intan Purnamasari atas
dukungan, pengertian, dan bantuannya selama ini.
9. Seluruh karyawan, murid beserta wali murid SDN Menteng 03
yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan dan
mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti butuhkan.
10. Kepada kawan-kawan NGENG (Muthia, Khodijah, Beti, Leni,
Luvi, Tia, Mutia dan Nanda), UNO (Elsa, Nerisa, Hadfina,
Novianti, dan Widya), serta debater retjeh (Nurlita, Rico, Arlin)
yang telah memberikan memberikan dukungan dan hiburan kepada
peneliti selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
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Tugas akhir ini sempurna dengan kekurangannya, maka dengan
kerendahan hati, peneliti menerima kritik dan saran agar dapat dijadikan bahan
pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Jakarta, Februari 2019
Peneliti

Devi Ayu Lestari
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