
UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas 

segala rahmat, kemurahan, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat diberikan 

kesempatan menyelesaikan penyusunan Skripsi. shalawat serta salam semoga 

senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 

sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. 

Penelitian Seminar Proposal ini merupakan syarat untuk memperoleh nilai  

dari mata kuliah, Seminar Proposal di Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Public 

Relations. Di dalam Skripsi  ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin agar 

mendapatkan hasil yang terbaik guna kelancaran pendidikan serta penambahan 

ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, namun dalam penelitian ini peneliti 

menyadari masih adanya kekurangan, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik 

yang membangun, agar hasil laporan ini layak untuk menjadi referensi bagi 

siapapun yang memerlukannya.  

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti dengan senang hati 

menyampaikan terima kasih terhadap seluruh pihak yang turut membantu dan 

mendukung dalam proses pembuatan laporan ini, diantaranya : 

1. Allah SWT yang telah melancarkan dan mempermudah sehingga bisa 

menyelesaikan laporan penelitian Seminar Proposal ini. 

2. Keluarga Besar, terutama kedua orang tua yaitu Bpk. Suwondo dan Ibu 

Sularmi selaku Orang Tua Penulis yang selalu memberikan dukungan 

moril, materil dan selalu memberikan motivasi. 

3. Bapak Drs. Eman Anom, MM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unversitas Esa Unggul. 

4. Ibu Erna Febriani, S.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi Jurusan Public Relations 

5. Ibu Euis Heryati, S.Sos, MM, M.Ikom selaku dosen Pembimbing yang 

sudah membimbing peneliti selama penelitian ini 

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang 

telah memberikan dukungan edukatif dan Staff Fakultas Ilmu Komunikasi 

yang mempermudah penulis dalam mendapatkan perizinan untuk 

melakukan Seminar Proposal  

7. Dan terimakasih kepada Sherry Gunawan, Muhammad Baharuddin, 

Firman Fauzi, Ilma Al Fayet, Zulfia Adella, Shinta Aryaputri, Echa Sagita, 

Winda Wati,selaku sahabat yang mendukung dalam proses penyusunan 

laporan penelitian Seminar Proposal ini. 



Semoga Tuhan YME selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

pihak-pihak yang telah disebutkan. Akhir kata peneliti mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungannya, 

karena telah memberikan manfaat yang cukup berharga bagi penulis, 

semoga laporan ini dapat berguna bagi pembacanya. 

Jakarta, 23 Agustus 2021 
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