
KATA PENGANTAR  

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan karunia-Nya, 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi atau Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita semua, Nabi Muhammad 

SAW. 

Penelitian Skripsi atau Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

niai mata kuliah juga untuk memenuhi kebutuhan kewajiban guna memperoleh gelar sarjana 

ilmu komunikasi. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin serta memberikan yang terbaik 

untuk mendapatkan hasil yang baik serta memuaskan guna kelancaran pendidikan serta 

penambahan ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini mungkin saja 

masih banyak kesalahan dan kekurangan untuk itu diharapkan kritik dan saran yang dapat 

membangun agar hasil ini layak untuk menjadi referensi bagi siapapun yang memerlukannya.  

Dalam melakukan penelitian, peneliti banyak mendapat bantuan serta bimbingan baik 

materi dan moril dari berbagai pihak, Karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :  

1. Maulana dan Siti Khodijah selaku kedua orang tua saya dan juga keluarga yang 

tidak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungan sejak awal menyusun 

laporan Seminar Proposal hingga akhirnya saya mampu menyelesaikannya. 

2. Ibu Erna Febriani, S.Si, M.Si., selaku Kepala Jurusan Public Relations. 

3. Bapak Agus Firmansyah, S.Sos., M.I.Kom., selaku pembimbing yang sudah 

membimbing peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. 

4. Dosen dan juga staff lainnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan banyak ilmu. 

5. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard 

work, for having no days off and for never quitting. 

 



6. Serta terimakasih kepada Muhammad Karim, FTY, Zulfia Adella, Zahra Afdillah, 

Delvia Carla dan Citra Rizki yang sudah mendukung dan menemani serta 

mendengar keluh kesah dalam penyusunan laporan penelitian Seminar Proposal 

ini.   

7. Seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul 2017. 

 

Peneliti sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah banyak membantu dan 

memberi dukungan pada saat penyusunan laporan Seminar Proposal. Dan semoga laporan ini 

dapat menjadi referensi serta berguna bagi pembaca.  

 

 

Cilegon, 23 Januari 2021 
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