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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat 

pertolongan dan rahmatNya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan 

skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Aplikasi 

Whatsapp dalam Komunikasi Interpersonal bagi Mahasiswa Public Relations 

Universitas Mercu Buana Meruya” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Komunikasi pogram studi Public 

Relations di Universitas Mercu Buana. 

Adapun penelitian dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan ketertarikan 

terhadap topik keilmuan komunikasi setelah saya mengenyam pendidikan di fakultas 

Ilmu Komunikasi. Dalam menyelesaikan skripsi ini saya telah berusaha semaksimal 

mungkin agar mendapat hasil yang memuaskan, untuk itu mohon maaf jika masih ada 

kesalahan, karena manusia tidak luput dari salah dan kesempurnaan hanya milik 

Tuhan semata. 

Skripsi ini tentu tidak diselesaikan sendirian tanpa bantuan dari pihak lain. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini baik berupa dukungan materi maupun dukungan moral. Ucapan terima 

kasih saya tujukan kepada : 
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1. Dosen pembimbing saya, Ibu Novi Erlita, M.A yang sudah banyak sekali 

kontribusi, banyak meluangkan waktu, dan dengan sabar memberikan 

arahan dan bimbingan didalam pengerjaan skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Elly Yuliawati selaku ketua bidang studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana untuk ilmu yang sudah dibagikan dan selalu 

bersedia memberikan informasi terkait perkuliahan selama ini, 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm, Ph.D selaku ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi yang selalu memberikan arahan dalam perukuliahan 

selama ini, 

4. Ibu Dr. Agustina Zubair selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana, 

5. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat 

dan mendukung saya. 

6. Keluarga saya yaitu adik dan tante saya yang tidak pernah lelah 

mendukung saya dan berdoa untuk saya, mensupport saya setiap harinya, 

saya bangga mempunyai kalian. 

7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen pengajar dan seluruh staff Fakultas Ilmu 

Komunikasi Bidang Stuci Public Relations Universitas Mercu Buana,  

8. Teman-teman sesama mahasiswa Ilmu Komunikasi (Rhica Eltryanti, Dwi 

Meriyana,  Putri Chania, Tiarma Nainggolan, Diana Nopita, Adhe Albian, 

Debby, Mayangsari, Ribki Faisal, Rizky Dwi W) dan yang lainnya yang 

tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang menjadi teman dalam berbagi 
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cerita dan melepaskan kepenatan selama periode perkuliahan ini, tempat 

untuk bertukar pikiran, berdiskusi, berbagi ilmu, membantu dalam 

memperoleh ide-ide dalam menulis, berbagi suka dan duka, serta saling 

mendukung. 

9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu, yang 

sudah memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu komunikasi khususnya kajian mengenai skripsi ini. Saya menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya sangat terbuka atas 

kritik dan saran yang ingin disampaikan dalam penyempurnaan skirpsi ini, Dalam 

menyelesaikan skripsi ini saya telah berusaha semaksimal mungkin agar mendapat 

hasil yang memuaskan, untuk itu mohon maaf jika masih ada kesalahan, karena 

manusia tidak luput dari salah dan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. 

Jakarta,   Agustus 2018 
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