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Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga 
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dan sengaja dipilih karena menarik perhatian peneliti untuk dicermati dan perlu 
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lebih baik. 

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

Universitas Mercu Buana. 

5. Ponco Budi Sulistyo, M. Comn, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

https://lib.mercubuana.ac.id/



vii 

 

6. Dr. Elly Yuliawati, M. Si selaku Kepala Bidang Studi Public Relations.  
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11. Teman-teman Public Relations 2014 yang sama-sama sedang 
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Peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak 

kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, karena itu, peneliti mengharapkan kritik 
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Sekian dan terima kasih.  
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