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tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan hasil laporan penelitian penulis tentang 

Strategi Komunikasi Agen Miracle Agency Dalam Menangani Klaim Nasabah PT 

Prudential Life Assurance, Ltd. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk 

melaksanakan kurikulum akademis pada jurusan hubungan masyarakat fakultas ilmu 

komunikasi Universitas Esa unggul, Jakarta untuk memperoleh gelar studi strata ( S1) 

ilmu komunikasi. 

Laporan penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian langsung yang 
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Penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan supportnya sampai skripsi 
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8. Terima kasih untuk seluruh leader dan manager miracle agency yang 

memberikan support dan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini 
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membantu penulis menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun 
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