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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya,sehingga pada 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti yakin dan 

percaya bahwa semua ini berkat ridho, rahmat dan karunianya yang telah 

memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran dalam pembuatan skripsi ini, 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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11. Teman-teman sejawat, seperjuangan, seangkatan Jurusan Public Relations 
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