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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini bukan merupakan 

sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang relatif panjang yang menyita 

tenaga dan fikiran. Penulisan  skripsi ini penulis lakukan dalam rangka untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

Sarjana Komunikasi di Fakultas Ilmu Komuniksi Universitas Islam Riau, dengan 

judul “Analisis Semiotika Makna Pesan Moral pada Iklan Sprite Versi Cak 

Lontong “Sprite Nyatanya Nyegerin” di Media Televisi”. 

Dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah 

banyak mendapat bimbingan, pengarahan, serta motivasi dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Abdul Aziz, M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Khusus di Program 

Studi Ilmu Komunikasi. 

2. Ibu Cutra Aslinda, M.I.Kom. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing 
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I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

penyusunan usulan penelitian ini.  

3. Bapak Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom. Selaku ketua program studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang 

telah membantu penulis dalam pengurusan Usulan Penelitian. 

4. Ibu Cutra Aslinda, M.I.Kom. Selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan 

penelitian ini.  

5. Ibu Dyah Pithaloka, M.Si. Selaku pembimbing II yang telah memberikan 

saran dan arahan dalam penulisan penulis. 

6. Bapak Eko Hero, M.Soc,Sc. Selaku penasehat akademik yang senantiasa 

membimbing, memberi nasehat, dan selalu mengajarkan hal-hal yang baik 

mulai dari awal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

7. Semua Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau. Terima kasih untuk semua bantuan 

nya kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga  selesai. 

8. Buat para sahabat-sahabat setiaku Septi Susana S.Sos ,Fitri Purnama Sari 

S.E. Juliyanti Safitri S.Pd, Dian Ayu Nitami dan Ari Artanti. Terima kasih 

telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan serta semangat 

hingga penulis bisa menyelesaikan Study dengan baik. 

9. Buat yang terkasih Widayat Hartadi, S.Pd., terima kasih telah banyak 

membantu, mensuport, memberi semangat dan nasehatnya hingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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10. Pihak-pihak terkait, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dengan 

penuh kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan penulisan dimasa 

mendatang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah 

SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas semua kebaikan yang 

telah diberikan, dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat 

terutama bagi penulis, amin ya robbal ‘alamin 

 

 

 

Pekanbaru,    November  2018  

 Penulis   

  

Widia Ariani 

 


