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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena 

berkat pertolongan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul “Interpretasi 

khalayak mengenai publikasi pariwisata Indonesia melalui akun instagram Nadine 

Chandrawinata” 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 peneliti mengenyam pendidikan di 

fakultas Ilmu Komunikasi. Penelitian ini membahas tentang interpretasi khalayak 

mengenai publikasi pariwisata Indoensia melalui akun instagram Nadine 

Chandrawinata. Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini peneliti telah berusaha 

semaksimal mungkin agar mendapat hasil yang memuaskan, peneliti memohon 

maaf jika masih ada kesalahan dalam meneliti, 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 peneliti ingin menyampaikan rasa terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan materi maupun dukungan moral. 

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada : 
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1. Dosen pembimbing skripsi peneliti, Ibu Rika Jessica Rahma M.Ikom  yang 

sudah banyak sekali kontribusi, banyak meluangkan waktu, dan dengan 

sabar memberikan arahan dan bimbingan didalam pengerjaan skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana. 

3. Ibu Dr. Elly Yuliawati ketua bidang studi PR Universitas Mercu Buana 

untuk ilmu yang sudah dibagikan dan selalu bersedia memberikan 

informasi terkait perkuliahan selama ini. 

4. Seluruh Bapak Ibu Dosen pengajar dan seluruh staff Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

5. Kedua orang tua peneliti, yaitu Bapak Libertus Sinaga dan Ibu peneliti 

Nurhayati Nainggolan yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat 

dan mendukung peneliti. 

6. Teman-teman sesama mahasiswa Ilmu Komunikasi (Merry, Dea, Putri, 

Adetia, Diana, Ariel, Debby, Venny, Tiarma) dan yang lainnya yang tidak 

dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang menjadi teman untuk bertukar 

pikiran, berdiskusi, berbagi ilmu, membantu dalam memperoleh ide-ide 

dalam menulis, berbagi suka dan duka, serta saling mendukung. 

7. Keluarga peneliti, kakak peneliti Henrhico Anze Linus, adik – adik 

peneliti, Jhon Elprado, Juita Lasmaria, Jhon Elprado yang sudah 

mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat peneliti Dianjune, Yusup Umar Sidiq, Putri Purnama Sari, Sylvia 

Tjhang, Albaniah Indra Lestari, Melta Andam Dewi, Michael Owen, 
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Sultan dan Melda Novita Sari yang selalu mendukung dan menyuport 

peneliti. 

9. Untuk semua narasumber yang peneliti akan wawancarai, terimakasih atas 

kesedian waktu dan bantuanya untuk peneliti dalam menyelesaikan 

skripsi.  

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu – persatu, yang 

sudah memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam 

menyelesaikan skripsi. 

  Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya kajian mengenai Interpretasi khalayak 

mengenai publikasi 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu,peneliti sangat terbuka atas kritik dan saran yang ingin disampaikan 

dalam penyempurnaan skirpsi ini, Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini 

peneliti 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 

 

Rhica Eltryanty 
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