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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan karunia-Nya, 

yang telah memberikan kemudahan, kelancaran nikmat serta izin-Nya, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul  

“PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PUSAT INFORMASI 

PERDAGANGAN PUBLIK OLEH HUMAS KEMENTERIAN 

PERDAGANGAN (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Media Sosial Twitter 

Kementerian Perdagangan Tahun 2017). 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tentunya banyak 

pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada: 

1. Ibu Yuliawati, S.Sos, M.Ikom. Selaku pembimbing atas kebijaksanaan dan 

bimbingan yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

3. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si. selaku ketua Program Studi Public Relations 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

4. Mama dan Papa tercinta atas segala perhatian, dukungan, nasihat serta doa 

yang tulus dan semua yang telah diberikan untukku. Kakak-kakakku 

tersayang, Eva Mariska dan Muammar Angga Pribadi atas dukungan, doa 

dan pengarahan  yang telah diberikan. 
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5. Sepupu-sepupuku tersayang, Laras, Landas, Tasya dan seluruh keluarga. 

Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.  

6. Sahabatku sejak SMA hingga sekarang, Intan, Sharon dan Ayu. Terima 

kasih telah membantu dan menemani peneliti selama ini. 

7. Teman dekatku Selly dan Sinta yang telah berbagi keluh kesah selama 

proses skripsi ini dan terima kasih atas bantuan, doa serta dukungannya. 

8. Sub bagian monitoring dan analisis berita Biro Humas Kementerian 

Perdagangan, yang telah membantu peneliti selama ini. 

9. Ibu Rina Indriyana, Bapak Virza Arigiatha, Ibu Siti Aisyah, Muhammad 

Ridwan dan Sully Sita Rini yang telah bersedia menjadi narasumber. 

10. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta 

membalas kebaikan semuanya. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang 

mampu memberikan manfaat untuk semuanya. Atas segala kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini dari lubuk hati yang paling dalam, peneliti mohon maaf yang 

sebesar-besarnya. 
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