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"Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu 

dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan 

hingga beberapa derajat,," 

(Q. S. al-Mujaadilah; 58: 11) 
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"Wahai saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu jika tidak 

memiliki enam hal, yaitu : kecerdasan, kelamakan (dalarn rnencar'i 

l1mu), kesungguh~n, bek~l, berg~ul dengan guru/dosen dan waktu 

yang panjang." 

(Sahabat Ali r.a.) 

"Hidup adalah Perjuangan" 

(Dewa 19) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

,. Ibunda dan Bapak tercinta 

,. Kakak, adik, dan ponakanku tersayang 

,. Teman-temanku 

" Seseorang yang ada di hatiku 
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Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

begitu banyak memberikan berkah, nikmat, dan inayah kepada penulis, sehingga 

atas perkenan-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

Skripsi ini mempakan salah satu syarat wajib yang harns dipenuhi oldl 

seorang mahasiswa yang menempuh jalur skripsi pada FakuHas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai tugas akhir untuk memperoleh 

gelar sarjana. Melalui skripsi mI, penulis mencoba lmtuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ekonomi umumnya dan bidang manajemen pemasaran 

khususnya yang telah penulis terima di bangku k..uliah ke dalam satl1 wacana 

penelitian tentang peristiwa ekonomi yang terjadi. 

Melalui skripsi yang berjudul "Pengamh Iklan bemuansa Humor terhadap 

Minat Beii (Studi kasus terhadap ikian kartu As di kecamatan Mlati)", penulis 

bemsaha memaparkan persoalan demi persoalan yang penulis temui dalam 

penelitian tennasuk pula menjelaskan secara jelas dan terperinci bagaimana 

terjadinya serta seperti apa jalan keluar yang dapat ditempllh untuk menghadapi 

persoalan-persoalan tersebllt. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak 

terhingga kepada segenap pihak yang telah membantll penulis sejak persiapan 
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hingga selesainya skripsi ini. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1.	 Bapak Drs. H. Suwarsono Muhammad, MA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

2.	 Ibu Dra. NUT Fauziah, MM selaku ketuajurusan manajemen.· 

3.	 Ibu Dra. Hj. Budi Astuti , MSi selaku Dosen Perr.bimbing yang dengan 

penuh kesabaran dan kesungguhan hati memberikan bimbingan dan 

pengarahan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

4.	 Bapak, dan ibuku yang selalu mendoakan dan memberi semangat 

kepada penulis untuk menyelesaikan studio 

5.	 Fatmawati dan wisnu yang sudah mau bersedia menjadi second 

adviserbagi si penulis. Semoga amal mereka diterima disisi-Nya. 

6.	 Semua warga Mlati yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

mengisi kuesioner. 

7.	 Mbak Ris, dan Mas Edi yang telah memberikan bantuannya selarna ini 

sehingga sklipsi ini dapal lersd~saikaJl. 

8.	 YUyWl, dan Ratna atas tumpangan komputemya, perhatian, dan 

dorongan semangatnya selama ini. 

9.	 Teman-teman seperjllangan Afwan, Anto, Rizki. Ariet: Sirsat, Gimbul, 

Satya, Wowok, Dino, Pepeng. Diaz, Maya, Hilmi, Dani dan semua 

anak Manajemen A '01. 
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10. Teman-teman kos dekansa Yoyok, Kasmo, Gepeng, Werox, bang 

Hadi, Dodi, kang Nur, Mas Sendy, Fandi, Nanang, terima kasih atas 

kejahilan kalian selama ini. 

11. Selumh teman-teman CEPAKA angkatan 2001 Sahal, Vega, Adib, 

Panji, Bedus, Bowo, Diah, Ai, Uus, Rida, Emi, Tik-tik, Anfe, AW, 

Dini, Madona, Yudha dan teman-teman yang lainnya. Semoga 

hubungan silaturrahim kita selalu langgeng. 

12. Semua yang pemah singgah di hatiku Elis, Tiya, Dewi, mbak Tiya, 

Ntrrlll, Niar, Qq, dan Seseorang disana yang telah memberi wama 

dalam setip tarikan nafasku. 

13. Pihak lain yang telah membantu da1am penyelesaian skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatll. 

Semoga segenap doa, dukungan, jasa baik, rasa kebersamaall, dan 

persaudaraan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. 

Harapan penulis pada skripsi ini adalah semoga bermanfaat bagi 

kepentingall Fakultas Ekonomi, pemerintah, pemsahaan. dan pihak lain yang 

membutuhkan. Amin. 
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Yogyakarta, Januari 2006 

Penyusun, 

Suryo Handoyo 
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