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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Denean ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaandi suatu
perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga udak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuab.yang secara
iertulis diacu dalam naskak ini dan disebutkan ddant referensi. Apabila kemudian
hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, ^saya sanggup rrienenma
hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 22 Oktober 2005
Penulis,

Mulia Chandra Maulana
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motto

"Sesunggufinya flttah SWT tidai af^an merubah nasi6 seseorang atau iaum

apabifa seseorang atau iaum itu tidai maumeruSafmya sendiri, dan seseiafi

tidaiada pefindung 6agi merely sefain (Dm"(Q.S. M<Ra 'd: 11)

"Hai sekafian orang-orang yang beriman mintafafi peitofongan (iepada flttafi)

dengan sabar dan sfwfat, sesunggufinya JtOafi beserta orang-orang yang sa6ar"

(Q.S- Jlf(Baqarafi: 153)

"nffafi tidai a^an membebani seseorang mefninkan sesuai dengan

rHemampuannya

"Anyone who has never made amistake has never tried anything new" (Mbert

'Einstein)

"Jfidup adafah sebuafi persinggafian singkat dan semu

va



<FE<R£<EMmtfAN

Sfyipsi ini iupersembahkan untu^:

♦> %edua orang tua£u tercinta yang

dengan cucuran (ieringat dan

doanya memBeri^an Banya^BefiaC

untui Hidup ketai di^emudian

Hari.

♦t* Cinta ,saudara dan sahaBatiu.
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KATA PENGANTAR

tgF

Tiada ungkapan yang pantas kami ucapkan, selain rasa syukur kepada

<& SWT. Hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya lah skripsi ini dapat

terselesaikan. Dan hanya kepada-Nya kami menggantungkan segala suka dan

duka selama berlangsung proses belajar sampai akhir.

Menghasilkan skripsi yang terbaik adalah salah satu motivasi penulis

dalam menggarap karya ilmiah ini. Skripsi yang beijudul "Peranan Iklan

Pelayanan Masyarakat "Anti Child Abuse" dalam mempengaruhi khalayak Untuk

Mendukung Pesan YangDisampaikan".

Banyak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini. Hampir tidak

mungkin untuk menyebutkan semuanya, namun tanpa kecuali penulis

mengucapkan terimakasih dan penghargaannya kepada:

1. Drs. H. Suwarsono Muhammad, MA, selaku dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

2. Dra. Hj. Budi Astuti, Msi., selaku dosen pembimbing yang dengan

kebaikannya memberikan, komentar, saran dan kritik dalam penyusunan

skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi

di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
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4. Papa dan Mama yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungannya

baik secara material maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

5. Keluarga besar S Sastroyono, dan keluarga besar Sarta Warsoutomo

6. YeNnY MaReThA, ST thanks for motivation, love, and inspiration, i wish

God have a beautifull plan.

7. All the girls that come and gone.

8. ulie@myself.com, dee compi yang sering di pinjem, MOBBISH n

AROMATIQUE (owner n all crew), 161 Community ( Keep creative !!),

Carmell Community, Bhe, Rendi, Ade n Fery makasih e-gold nya, Dimas

petukangan (ayo jalan..bro ?!?), Widuri, Keluarga besar kost Bu Umi, R-

Vin, Din N Yoen (kapan kita kemana ?), all my missing friends (where are

u..?), www.all4you.klikdisini.com, E-gold, 12dp, Bang lwan (tararengkyu

bang), Harry, Agus, Danang (numpang ngetik ya boz...??), Cengoh, gandoz

(ayo bimbingan !!), Zulfan, Prana Mboet's, Yoedha, Rangga, selvan, eko

dkk, 24h warnet, rental komputer, teman-2 manajemen A 2001, kawan

seperjuangan 2001 FE UII.

9. Unspoken witness : KH 3096 BH, si merah AB390 8LB, si hitam R3295

NB, R2954 YT yang telah mengantarkan kemana kaki ingin melangkah.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah

membantu selesainya skripsi ini IOLVE U all.



Kata-kata mungkin tidak cukup untuk menunjukan hutang budi penulis

kepada semuanya. Yang dapat penulis lakukan hanya berterimakasih, semoga ^

memberikan yang terbaik. Amien.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi

bahan acuan atau literatur tersendiri yang dapat digunakan oleh peminat masalah

periklanan, peneliti ataupun calon penulis di masa yang akan datang dan juga bagi

diri penulis sendiri untuk terus berkarya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 22 Oktober2005

Mulia Chandra Maulana
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