KATA PENGANTAR
Alhamdulullahirobbil’ aalamin. Segala puju dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya
kepada penulis berupa kesehatan dan petunjuk. Sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa untuk menyajikan dengan
sebaik-baiknya tulisan yang berjudul: Pengaruh Event “Lintasarta League” dalam
Perspektif Teori Coordinated Management of Meaning terhadap Citra HUMAS
PT Lintasarta, masih banyak kekurangan baik mengenai isi maupun cara
penyajiannya. Mengingat hanya Allah SWT-lah yang maha sempurna. Penulis
menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu
penulis mengharapkan saran, kritik serta masukan demi perbaikan pemikiran dan
penyusunan yang lebih baik lagi.
Skripsi ini tidak mungkin dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala ketulusan
hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada
pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan bimbingan serta petunjuk
dalam penulisan proposal skripsi ini, khususnya kepada :
1. Bapak Dr. Abdul Rahman HI, MM, M.Si selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini sehingga penulis
dapat belajar, mengerti dan memahami masalah yang penulis teliti.
2. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi.
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3. Bapak Dr. Farid Hamid Umarela, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi yang telah memberikan bimbingan pada peneliti dalam
penyusunan penelitian ini.
4. Dosen dan staf pengajar Fikom Mercu Buana yang telah menyumbangkan
pengetahuan kepada penulis sehingga dapat mengaplikasikannya didalam
penulisan skripsi ini.
5. Staf Tata Usaha FIKOM Mercu Buana yang selalu bersedia melayani
kebutuhan administrasi penulis.
6. Bapak Budi Isnindro, selaku General Manager Divisi Greater Jakarta
Operation & PM PT Lintasarta yang sudah mengijinkan penulis
melakukan riset.
7. Ibu Sonik Primiarti, selaku Senior Manager Corporate Communication
yang sudah mengijinkan penulis melakukan riset.
8. Bapak Narendro Agung Wicaksono selaku Senior Manager DOM North
Area yang telah membantu penulis dengan masukkan – masukkan untuk
penelitian penulis.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Arhadi dan Ibu Elly Sulatri, yang tidak
pernah berhenti berdoa dan memberikan dorongan, semangat serta
dukungannya. Terima kasih atas semua pengorbanan yang tak pernah lelah
menyayangi dan mendidik penulis sejak kecil.
10. Kakak penulis Lisa Rismadati yang cukup sering meluangkan waktu untuk
menemani penulis ini menyelesaikan skripsinya ini dan tidak sungkan
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membagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini dengan nasihat dan kesabaran
menghadapinya.
11. Teman penulis, yaitu Lusi dan Gita yang tidak mengeluh dalam mambantu
penulis dalam belajar dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi
ini.
12. Teman penulis, yaitu Mba Ayu, Mba Rinda yang selalu turut mendoakan
untuk kelacaran skripsi penulis. Dan selalu memberikan dorongan serta
doanya.
13. Teman kuliah penulis, Rini, Nina, dan Yuna yang sama – sama sedang
menjalankan mata kuliah tugas akhir. Yang selalu mendukung penulis
dengan tidak pesimis menyelesaikan pendidikan S1 ini.
14. Teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang
selalu memberikan kata – kata semangat untuk terus menjalankan semua
tahapan penyelesaikan skripsi ini.
Jakarta, Agustus 2019

Anisya Ulfa
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