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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkann segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti kepada 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan besar Rasullah Muhammad SAW, beserta sahabat 

dan keluarganya. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal skripsi ini 

masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari dan dukungan, semangat serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih antara lain kepada : 

1. Bapak Drs. Marwan Machmudi, M.Si, selaku dosen pembimbing atas 

kesediaan, kesabaran dan pengertiannya dalam membimbing peneliti. 

Dukungan, semangat, koreksi dan kritik yang sangat membantu dalam 

penyusunan proposal skripsi ini. 

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

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

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

Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

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

Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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5. Dosen – Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Jakarta, atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada 

peneliti. 

6. Kedua orang tuaku serta seluruh keluarga yang telah memberikan 

dukungan moral yang taj ternilai harganya. 

7. Suamiku yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Pimpinan dan seluruh karyawan Prisma Public Relationsatas untuk ilmu, 

bimbingan dan kerjasamanya selama ini. 

9. Kepada seluruh staff TU dan karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

10. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah 

memberikan bantuannya,. 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon maaf yang 

sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Dan untuk itu 

semua, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Jakarta, 27 Agustus 2018 

Retty Tania Puspitarini 
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