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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karna berkatnya saya dapat 

menyelesaikan proposal ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar sarjana strata satu di fakultas ilmu komunikasi universitas mercu buana, Jakarta. 

Dalam penyusunan proposal ini saya sadar atas kekurangan yang ada baik 

teknik pembahasan, penyajian, maupun isi, dan bobotnya.oleh karena itu, dengan 

lapang hati penelitian bersedia menerima kritik dan saran yang membangun. 

Dalam perjalanan menyelesaikan karya serta penyusunan Proposal ini penulis 

dibantu oleh banyak pihak. Berkat bantuan dan bimbingan mereka penulis dapat 

merealisasikan, menyusun, dan pada akhirnya dapat menyelesaikannya tepat pada 

waktunya. 

Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada pihak-

pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan karya serta 

penyusunan proposal ini, terutama penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Enjang Pera Irawan, S.Sos, M.Ikom yang selalu membimbing penulis 

dalam melakukan penulisan dan memberi masukan telah banyak memberikan 

saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya 

penulisan proposal skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana.  
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3. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si. selaku Kepala Bidang Jurusan Public Relations  

Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas MercuBuana 

4. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Terutama,  

bapak Dr. Farid hamid U. M.Si ,  ibu  Suryaning Hayati. SE. MM , dan ibu  Novi 

Erlita. S.Sos. MA terima kasih banyak atas ilmu yang telah bapak/ibu berikan 

untuk penulis selama 8 semester ini, hingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Keluarga terutama orang tua penulis  ibu leny S  dan Bapak Mursan A  yang 

selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk mengerjakan tugas akhirnya, 

serta doa yang diberikan untuk menambah semangat penulis.  

6. Santi nova rini, kakak yang selalu memberi motivasi- motivasi M.Ramdhani dan 

Raihan  Adik yang selalu membuat penulis semangat dalam melakukan penulisan. 

7. Wimpi Tito Saputra S,Ds sosok laki-laki terbaik yang selalu memberikan doa, 

semangat, dukungan dan membantu penulis untuk Skripsi ini. 

8.  Anis Rahayu, dan Meissy,  sahabat yang selalu mendukung,mendorong 

memotivasi penulis agar penulis selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

9.  Public Relations 2014, terutama  Nia Febry R , Jerdy, Bonit,Dana, Eja, Kafie, 

Ruri, Detria, Mutiara, Ervina, Vintani Aulia, Azis dul, Pandu L, Desi W, Safira F,  

Eva devi  Abang driyan, yang selalu memberi dukungan,memberi informasi- 

informasi dan selalu membuat penulis senang dengan mengerjakan skripsi ini.  

10. Radio Mercu Buana rumah ketiga yang telah memberikan ilmu yang berharga   

terutama Adinda catur R, Rasti,Agung,Bowo, Ghina,Icha,Isan, Chyintia, 
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Erlangga, Fachri, Octa, Armando, Lina Pute, ka lidya,dan Ajeng Alvionita. yang 

selalu membuat hati penulis selalu gembira ketika mengerjakan skripsi dan juga 

telah membentuk karakter penulis hingga seperti ini. 

Akhir kata saya menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi  ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati,kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat saya harapkan.Semoga laporan proposal ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi kita semua. 

 

Jakarta,2018 

 

Nurul Mukhlisa 
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