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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esakarena 

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta dari doa dan dukungan kedua orang 

tua sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai “Respon Khalayak 

Terhadap Konten Media Sosial Instagram MNC Music Channel”. 

Skripsi ini dibuat dengan beberapa metode pengumpulan data dari 

sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan. Penyusunan skripsi ini 

dilakukan untuk melengkapi persyaratan, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 

Satu (S-1) Ilmu Komunikasi Bidang Studi Public Relations di Universitas Mercu 

Buana. Penulis dalam menyusunskripsi ini tidak terlepas oleh bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih Penulis ucapkan kepada: 

1. Ibu Dra. Diah Wardhani, M.Si selaku pembimbing yang dengan sabar 

membimbing dan memberi pengarahan serta dukungan. 

2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang StudiPublic 

Relations, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Bidang Studi 

Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh Dosen pengajar di Program Studi Public Relations, Universitas 

Mercu Buana; 
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6. Orang tua khususnya Ibu tercinta, atas semua kasih sayang, dukungan 

moril serta doa yang selalu menyertai penulis. 

7. Adik yaitu Cahya Paraswati yang senantiasa percaya kepada penulis 

bahwa penulis mampu menjadi pribadi yang baik, memberi dukungan, 

dan semangat kepada penulis. 

8. Seluruh karyawan MNC Auto Gadget dan MNC Music yang sudah 

memberikan dukungan kepada penulis. 

9. Gang Gadget yang selalu mengerti dikala penulis sedang sibuk dengan 

aktivitas kuliah dan mereka yang mengerti untuk menggantikan tugas 

penulis.  

10. GangPuzzle yaitu Sitta Nurazizah dan Mike Dwi yang selalu menemani 

penulis dikala suka duka dan di saat penulis mengalami kesulitan dalam 

proses pembuatan proposal skripsi. 

11. Mar’atun atau Aat yang telah menjadi teman 1 dosen pembimbing dan 

telah menjadi penyemangat bagi penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik.  

12. GangNgisi KRS yaitu Andini, Ria, Inka, Vika atas dukungannya dan 

semoga pertemanan kita lanjut sampai setelah lulus nanti. 

13. Gang Bismillah Sidang Skripsi yaitu Inka dan Alfi, atas segala 

dukungannya selama 2 tahun kita berjuang bersama-sama. 

14. Dan semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan ini bisa 

selesai. 
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Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah 

dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang penulis susun dalam 

proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Aamiin. 

 

             Jakarta, 11 Agustus 2018 

 

 

            Penulis 
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