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SURATPERNYATAAN 

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala penyataan 

dalam tesis saya yang berjudul : 

ANALISIS CATEGORY ADVERTISING EXPENDITURE DAN 

CONSUMER MEDIA HABIT Dl MEDIA TELEVlSl DAN MEDIA CETAK 

Merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan 

arahan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan 

rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau 

capaian akademik lainnya pada program sejenis di perguruan tinggi lain. 

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 

dan dapat diperiksa kebenarannya. 

Bogor, July 2005 

Yang Membuat Pernyataan 
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KATA PENGANTAR 

Salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh seorang 

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Agribisnis lnstitut 

Pertanian Bogor adalah melakukan penulisan tesis atau laporan gladi 

karya. Proposal penelitian ini disusun sebagai persiapan melakukan 

dalam rangka penyusunan tesis. 

Penyusunan tesis ini dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir. Ujang 

Sumatwan, MSc. Dan Bapak Ir. MD. Djamaludin, MSc dengan 

mengangkat permasalahan tentang perencanaan media periklanan 

(advertising media planning). Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh media sebagai salah satu alat dalam menyampaikan sebuah 

pesan produk atau jasa. Paramater yang diamati adalalah kebiasaan 

(preference) konsumen dalam mengkonsumsi media, baik itu media 

penyiaran (broadcasting media) ataupun media cetak (print media) 

dengan bersumber pada data research yang dilakukan oleh sebuah biro 

riset dalam jangka waktu tertentu. Preferensi pemirsa (pembaca) akan 

dinilai berdasarkan pada varibel dan objektif tertentu. Media penyiaran 

(broadcasting) akan diwakili oleh telivisi dan radio, sedangkan media cetak 

(print) diwakili oleh majalah, koran dan tabloids. Tapi dalam penelitian ini, 

penulis lebih memfokuskan pada preferensi media televisi dan media 

cetak dengan berbagai analisis yang mendukung pengambilan 

kesimpulan. Data yang digunakan adalah data hasil penelitian AC Nielsen 



(Nielsen Media Research) Indonesia dari tahun Januari 2002 sampai 

Maret 2005. 

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

dan pihak-pihak lain sebagai bahan wacana, pengetahunan ataupun 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan 

khususnya dalam bidang pemasaran produk atau jasa dengan 

menggunakan media tertentu. Penulis mengucapkan terimakasih kepada 

Bapak Dr. Ir. Ujang Sumarwan, MSc dan Bapak Ir. MD. Djamaludin, MSc 

yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal tesis ini dan 

teman-teman angkatan eksekutif 17 Jakarta peserta MMA IPB. Cinta dan 

kasih sayang penulis yang terus menerus kepada istri tercinta, Desmayani 

Akmal, SP atas semangat dan kesabaran dalam membimbing penulis 

sehingga tesis dapat diselesaikan dengan baik. Doa kebaikan buat orang 

tua dan mertua atas doa yang penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT 

memberikan kita semua balasan yang paling baik. Amiin. 

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulis dan semaga katya kecil ini memberikan warna 

didalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia. 

Penulis 

Zifwen 




