
ix 

KATA PENGANTAR 
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Buana yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga Skripsi 

ini terselesaikan. 

6. Kepada kedua orangtua peneliti, Ibu Ariani Suminah dan Bapak Wardi 
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menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, 

maka apabila didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan peneliti mohon maaf 
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Akhir kata peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat berguna, 

bermanfaat dan memberikan konstribusi yang baik bagi kajian ilmu 

komunikasi khususnya bidang studi Public Relations. 
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