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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb 

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “STRATEGI PUBLIC RELATIONS 

DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF HOTEL IBIS JAKARTA 

TAMARIN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK” Penelitian skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang akhir dan memperoleh 

gelar Sarjana (S.Ikom) pada program strata S-1 dalam Jurusan Public Relations, 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Meruya, Jakarta. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti mendapatkan bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak 

terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas atas bimbingan, 

perhatian dan dukungan yang telah di berikan oleh : 

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

dalam Universitas Mercu Buana Meruya Jakarta. 

2. Ibu Elly Yuliawati, Dr.M.Si , selaku Ketua Bidang Studi Public Relations 

dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing peneliti dalam 

penyusunan penelitian ini dengan segala ilmu yang dimiliki oleh beliau, 

kasih sayang serta kesabaran beliau dalam Bidang Studi Public Relations, 

Fakultas Ilmu Komunikasi,Universitas Mercu Buana Meruya Jakarta. 
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3. Ibu Novi Erlita, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik. 

Terimakasih telah membantu serta memberikan saran dan bimbingan 

kepada peneliti. 

4. Kedua orang tua, Bapak M.Khamim dan Mamah Ratiah tersayang, adikku 

Selpi Septiani, Bapak Tua Talma tercinta, Partnerku Agung Perwira 

Negara dan semua keluarga yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu 

yang selalu memberikan doa, restu dan segalanya untukku, hartaku yang 

paling bernilai dan paling berharga di dunia, Terima kasih atas kasih 

sayangnya. 

5. Ibu Ayu Tashia Tanaya selaku Public Relations Hotel Ibis Jakarta Tamarin 

yang berbaik hati menjadi narasumber dan telah turut andil membantu 

serta memberikan dukungan peneliti dalam skripsi ini. 

6. Bapak Agung, Bapak Umar, dan Ibu Widya selaku narasumber yang telah 

berbaik hati dan turut andil dalam melengkapi membantu serta 

memberikan dukungan peneliti dalam skripsi ini. 

 Penelitian menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

memerlukan banyak perbaikan untuk menuju kesempurnaan, karena keterbatasan 

dan kemampuan yang peneliti miliki. Dengan kerendahan hati peneliti sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

Skripsi ini. 

Jakarta, 23 Juli 2018 
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