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Ilmu Komunikasi di Universitas Esa Unggul. Disamping itu juga berguna untuk 
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tidak lepas dari dukungan semangat serta bimbingan dari berbagai pihak, baik 

moral maupun materi yang tidak sedikit diberikan kepada penulis. Karenanya, 
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Willy, Rahayu, dan Tata, selaku teman penulis yang selalu menyemangati dan 
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skripsi ini. Teman-teman Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas 

(MPMU) Esa Unggul, Popo Family (Danang, Siska, Doni), Geng 69 (Yudhit, 

Ebert, Bella, Vikky, July, Mecan, Maul, Emak, Muti, Ayu, Tante Nisa, Reza) 

terima kasih atas dukungannya.  

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 
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