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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul 

“RASIONALISASI MEDIA DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN 

POTENSI PASAR CIRENG SALJU” berupa studi kasus terkait produk Cireng 

Salju dari PT. Bonju Indonesia Mas. Penelitian ini diajukan untuk keperluan tesis 

dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Pascasarjana 

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Penyusunan tesis ini dapat 

terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibuku yang selalu mendoakan dan mendukungku, dan Ayahku (almarhum), 

yang selalu menjadi teladan keteguhan dan kesabaran, 

2. Ibu Dr. Yoyoh Hereyah, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing yang 

memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kesabaran dalam membimbing, dan 

arahan dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan 

dan tesis pada khususnya, 

3. Bapak Dr. Ahmad Mulyana, M.Si., atas perhatiannya dalam mengarahkan dan 

memberi masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, 

4. Ibu Dr. Henny Gusfa, M.Si. dan jajaran dosen pengajar Magister Ilmu 

Komunikasi, atas ilmu yang diajarkan sebagai bekal sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan, 

5. Wina, belahan jiwa yang selalu mendampingiku, dan Keysha, permata hati 

yang sangat kusayangi, 
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6. Kakak, adik dan kedua iparku, serta keponakanku Nadine dan Navisha yang 

kusayangi, 

7. Bapak Dimas Aritejo, Ibu Yeni Rahmadanti, Ibu Meliessa, selaku narasumber 

yang sudah meluangkan waktu untuk mendukung penelitian ini, 

8. Fitrie dan Gatot, selaku teman baik bersama rekan-rekan N.S.Y.O.L.K.C. yang 

memberikan dukungan dan kesabaran pada penulis, 

9. Bapak Warso dan tim Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Mercu 

Buana Jakarta, atas bantuan yang diberikan pada penulis dalam penyelesaian 

tesis ini. 

10. Rekan-rekan pengurus BEC dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, rekan-

rekan pengurus MBLC dari Universitas Mercu Buana Jakarta, dan tim Pak 

Alto, atas dukungan secara tidak langsung yang diberikan pada penulis. 

11. Rekan-rekan mahasiswa satu angkatan Magister Ilmu Komunikasi Universitas 

Mercu Buana Jakarta, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu yang telah mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelesaian tesis ini. 
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