
vi 
 

KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta 

salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

kepada para keluarga, para sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, 

amin. Saya ini mengajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar 

Sarjana pada Progam Pendidikan Public Relations Fakultas Fikom Universitas 

Mercu Buana. Judul yang akan saya ajukan adalah “perilaku komunikasi 

Muslimah Syari Indonesia (MSI) melalui sosial media instagram dalam 

pembentukan  citra komunitas di Jakarta” 

Penulisan Proposal Skripsi ini merupakan salah satu untuk memenuhi 

syarat mencapai gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Komunikasi, dalam 

menyelesaikan proposal peneliti banyak mengalamani hambatan. namun dengan 

adanya dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak yang terlibat 

membuat peneliti merasa yakin dan mampu dapat menyelesaikan proposal ini 

hingga selesai. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah 

menyisihkan waktu yang cukup panjang, memberikan pengarahan, 

memberikan motivasi, membagi ilmu, dan selalu sabar menghadapi 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Dr.Elly Yuliawati, M.Si, Kepala Progam Studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M. Comm, Ph. D. Ketua Program Studi 

Ilmu. 

6. Kedua Orang tua tercinta Bapak Syahrial dan Ibu Nurani yangtelah 

memberikan semua perhatian, motivasi baik moril maupun materilserta 

doa yang tak henti-hentinya kepada peneliti. 

7.  Adikku tercinta Lutvia Nabila Putri yang selalu memberikan motivasi 

dan meluangkan waktu untuk selalu memberikan canda dan tawa. 

8. Teman-teman Public Relations angkatan 2014 Universitas Mercu 

Buanayang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa untuk 

peneliti. 

9. Dan untuk sahabat-sahabat ku Firda, Ervina, Maulidya yang selalu 

memberikan motivasi kepada peneliti. 

Penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh pembaca. Khususnya bagi pengembangan keilmuan 

 

Jakarta,   Maret 2018 

 

Penulis 
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