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KATA PENGANTAR 

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga 

proposal skripsi kualitatif ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan-

Nya mungkin proposal skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat 

waktu. Proposal skripsi ini disusun dengan penuh rintangan baik yang datang dari 

penulis maupun dari luar, namun dengan penuh kesabaran dan terutama dengan 

adanya pertolongan dari Allah SWT, sehingga proposal skripsi ini dapat 

terselesaikan. Proposal skripsi ini memuat topik tentang “Strategi Humas 

Jendela360 Dalam Membangun Brand Awareness Kepada Masyarakat” dan 

sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan perlu 

mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak lupa penulis mengucapkan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal 

skripsi ini: 

1. Dr. Agustina Zubair, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

2. Dr. Elly Yuliawati, M.Si. Selaku Ketua Bidang Studi Public Relations yang 

telah membantu saya dalam mengurus hal mengenai teknis skripsi 

3. Novi Erlita, S.Sos., MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

Sekretaris Bidang Studi yang selalu membantu saya, dan mendengarkan 

keluh kesah saya saat bimbingan Akademik 

4. Anindita, M.Ikom, selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat baik dan 

pengertian, selalu membantu saya dalam segala hal detail dalam penulisan 

skripsi ini. 
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5. Orang tua tersayang, Bpk. Moh. Holid dan Ibu Rini Ismawati yang selalu 

mendoakan dan memberikan motivasi maupun materi kepada anaknya untuk 

tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Teman dekat saya yang selalu mendukung saya, dan selalu support Andini 

Mardiani Soepratiknyo 

7. Teman seperjuangan saya, Jerdi Anarchi Jantadi, Bayanita Suhertini, Lailla 

Yukavie Iddana dan Giany Meiranti Filemon yang selalu memberikan saya 

dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Orang terdekat saya Ananda Yufrindita, Nabilla Mauli Zahra, A’ida 

Nafisah, Calisha Amalia Isara, dan Sarah Hafsari yang selalu ada untuk 

memberikan saya dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman makan malam yang selalu menjadi tempat cerita saya Resta 

Aryadhanu, dan Hendy Arin Wijaya. 

10. Serta kepada Petugas Perpustakaan yang telah membantu saya menemukan 

buku-buku untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi yang disusun ini masih banyak 

kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, karena itu, penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan proposal skripsi ini 

bermanfaat khususnya bagi saya sendiri selaku penulis dan umumnya bagi para 

pembaca. Sekian dan terima kasih. 

Jakarta, Mei 2018 

Reza Kradika Putra 
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