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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan Rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ”Strategi Marketing Public Relations 

dalam Mempromosikan Brand Produk ”Tissue Tessa” PT Graha Kerindo Utama 

melalui media sosial” 

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 

guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations 

di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Walaupun dalam penyusunan penulis 

mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat sumbangan saran dan dorongan 

dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, 

pengarahan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus 

Ketua Bidang Studi Public Relations yang telah memberikan waktu dan 

ilmu nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

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

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm, P.hD , Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

4. Kepada Ibu Siti Chodijah dan Mba Ayu Kharisma yang telah memberikan 

banyak informasi serta data yang peneliti perlukan. 

5. Kepada seluruh karyawan PT Graha Kerindo Utama yang telah membantu 

peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. 
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6. Kepada keluarga tercinta, kedua orang tua peneliti Bpk Eddy Mulyadi dan 

Ibu Enny Sri Wahyuni yang tiada henti mendoakan, memberi semangat 

dan perhatiannya. Juga tak lupa kepada adik-adik peneliti Aulia dan 

Diesky. 

7. Kepada rekan-rekan kerja peneliti khususnya team finance officer yang 

tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah 

memberi support 

8. Serta para sahabat peneliti Imam, Salsabila, Kartini Chairunisah, Syaum, 

Atika, Eka, Dirgan, Kholik, Dwi, Nilaria, Mita, Inu, Ka Indri, Ka Danish 

dan teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima 

kasih sudah memberikan dukungan, canda tawa dan masukan kepada 

peneliti, terima kasih sudah menjadi tempat berbagi suka dan duka. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini peneliti masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna baik dari segi teknisi maupun penguraiannya. 

Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dan 

penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak dan berguna bagi pembaca di masa yang akan datang. 
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