KATA PENGANTAR
Dengan segala kerendahan hati, alhamdulilah kita panjatkan puji
syukur kepada illahi rabbi Allah Subhanahu Wataala yang telah
memberikan taufik dan hidayahnya sehingga peneliti dapat membereskan
proposal skripsi ini. Penyusunan proposal skripsi ini untuk memenuhi salah
satu syarat dalam menempuh gelar sarjana Fakultas Imu Komunikasi bidang
kajian Public Relations Universitas Mercubuana.
Peneliti menyadari dalam penyusunan seluruh materi proposal
skripsi ini jauh kedalam kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu,
pengetahuan dan pengalaman penyusunan skripsi, namun berkat dorongan,
kesabaran, bimbingan, dukungan dan do’a, akhirnya peneliti dapat
menyelesaikan proposal skripsi ini. Maka peneliti berterimakasih kepada
pihak-pihak yang membantu terselesaikannya proposal skripsi ini, kepada
pihak berikut:
1) Ibu Anindita S.Pd, M.Ikom., sebagai dosen pembimbing yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal
skripsi sampai proposal ini dapat diselesaikan
2) Bapak Ponco Budi Sulistyo, M. Comn ; Ph.D selaku Dekan Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana
3) Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si., selaku Ketua Bidang Studi Public Relation
Universitas Mercubuana
4) Yang mulia kedua orang tua, Ayahanda Budiyanto dan Ibunda Idoh
Rohaeni, yang senantiasa memberikan cinta, kasih dan perhatiannya di
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kala sehat maupun sakit, di kala penulis membutuhkan dorongan dan
doa dalam sholatnya, doa yang selalu mengiringi tiap langkah kaki ini
sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5) Saraswati Nur Amalia selaku orang terdekat yang selalu memberikan ide
yang terbaik dan dukungan dalam terselesaikan proposal skripsi ini.
6) Dan kepada sahabat terbaik Hanan, Fahreza Julian, Chandra Ramadhan,
Christler E. Tundudantu, Nuzul Kuraini, Fania Putri dan Rida Putri.
Mereka yang membantu dan memberikan saran terbaik.
Terima kasih atas semua yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar
sharing dan memberikan berbagai info serta memberikan motivasi dalam
penyusunan skripsi ini sehingga skripsi dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT
membalas semua kebaikan dan budi baik mereka dengan rahmat dan kasih sayangNya.
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca, khususnya dapat menjadi referensi mahasiswa Public Relations
Universitas Mercu Buana. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
dan ketidaksempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sebab kesempurnaan
hanyalah milik Allah Swt.
Jakarta, 24 April 2019

Muhammad Fikri Sidik
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