
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala

rahmat dan ridho-Nya peneliti  diberikan kekuatan,  nikmat serta  karunia yang

tiada hentinya.  Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW

beserta  keluarga,  para  sahabat,  serta  kepada  para  pengikutnya  hinggga  akhir

zaman, sehingga telah memperkenankan selesainya sidang skripsi dengan judul

“STRATEGI PROMOSI JAJERO APPAREL (Studi Deskriptif

Mengenai  Strategi  Promosi  Jajero  Apparel  Dalam Menarik  Minat

Beli  Konsumen di Kota Bandung)”.  Penelitian ini  disusun untuk mengikuti

sidang skripsi pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

Terimakasih peneliti ucapkan kepada keluarga besar khususnya orang tua,

Ayahku Tercinta Suprapto dan Ibuku Tersayang Nurul Mardiana, yang telah

memberikan  seluruh  kasih  sayangnya  yang  tulus,  memberikan  doa  serta

dukungan kepada peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil.

Selama penelitian sidang  skripsi ini, peneliti telah mendapatkan banyak

sekali bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan segenap

hati  dan  keikhlasan  yang penuh,  membantu  dan membimbing  peneliti  dalam

menyelesaikan penelitian skripsi  ini.  Dengan kesadaran hati,  peneliti  ucapkan

banyak terimakasih kepada:
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a. Yth.  Prof.  Dr.  Samugyo  Ibnu  Redjo,  Drs.,  M.A.,  selaku  Dekan

Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

Bandung,  yang  telah  mengeluarkan  surat  research  yang  ditunjukan

kepada informan dan memberikan pengesahan pada penelitian skripsi ini.

b. Dr.Rismawaty  S.Sos.,  M.Si.,  selaku  Ketua  Program  Studi  Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer

Indonesia Bandung, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan

motivasi  kepada  peneliti  sebelum  dan  sesudah  peneliti  melaksanakan

skripsi ini.

c. Yth. Sangra Juliano P, M.I.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer

Indonesia  Bandung  yang  telah  memberikan  arahan  serta  dukungan

kepada peneliti sebelum dan sesudah peneliti melaksanakan skripsi ini.

d. Yth. Tine Agustin Wulandari,  M.I.Kom.,  selaku Dosen Wali,  Dosen

Pembimbing dan Ketua Sidang skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

Bandung  yang telah memberikan  doa,  dukungan,  motivasi  kepada

peneliti,  serta  segala  hal  baik  pengetahuan  maupun  membantu

memproses perwalian dengan baik.

e. Yth. Bapak/IbuDosen, khususnya kepada, Desayu Eka Surya, S.Sos.,

M.Si.,  Dr.Rismawaty  S.Sos.,  M.Si.,  Olih  Solihin,  S.Sos.,M.I.Kom.,

Inggar Prayoga, S.I.Kom dan seluruh dosen Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Komputer Indonesia Bandung,
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yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman kepada peneliti

selama perkuliahan.

f. Yth.  Astri  Ikawati  A.Md. Kom  dan  Ratna Widiastuti  A.Md  selaku

Staf  Sekretariat  Program Studi  Ilmu Komunikasi  Fakultas  Ilmu Sosial

dan  Ilmu  Politik  Universtas  Komputer  Indonesia  Bandung  yang  telah

membantu  semua  keperluan  peneliti  sebelum  dan  sesudah  peneliti

melakukan penyusunan skripsi.

g. Yth. Owner dan Seluruh Tim Jajero Apparel  yang telah mengizinkan

peneliti  untuk  melakukan  penelitian,  telahbanyak  membantu  dalam

penelitian ini selama proses hingga terselesaikannya penyusunan skripsi

ini.

h. Keluarga  Besar  Ilmu  Komunikasi  –  Humas  1,  yang  senantiasa

memberikan  motivasi, semangat serta bantuan kepada peneliti sebelum

dan selama penyusunan skripsi.

Terimakasih kepada adikku tercinta Khaira Tanisha Zaara Mekka yang

selalu membuat mood bagus dan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan

skripsi ini sehingga bisa selesai dengan tepat waktu.

Terimakasih  juga  kepada  teman  terbaik  serta  sahabat-sahabat  setia

peneliti  Oki  Oktavian,  Gema  Taufik,  Jimy  Pratama,  Rama,  Febrian  Ef

Dzikri,  Rama,  Himdami  Zaim,  Wildan  Julian,  Eko  Prasetyo  yang  telah

membantu  dalam  skripsi  ini  dan  selalu  memberikan  dukungan  dan  motivasi

dikala kejenuhan datang, serta semua pihak yang telah membantu sebelum dan

selama pelaksanaan penelitian sidang usulan ini.
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Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengharapkan  saran  dan  kritik  yang  bersifat

membangun  demi  kesempurnaan  penelitian  ini.  Semoga  hasil  penelitian  ini  dapat

bermanfaat  bagi  semua  pihak,  umumnya  bagi  mahasiswa/i  komunikasi  khususnya

konsentrasi humas.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Bandung, Agustus 2019 

Peneliti

EKA RENALDO
NIM. 41815044
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