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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta atas 

berkat dan rahmatnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata 

satu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. 

Proses penyusunan skripsi ini tidak bisa dikatakan mudah, oleh karena itu 

penulis sangat ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang 

telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu penulis juga 

ingin bersyukur dan berterima kasih atas bantuan serta support yang diberikan karena 

berkat mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang 

tiada habis-habisnya ini penulis ingin memberikannya kepada : 

1. Bpk. Sumartono selaku dosen pembimbing yang selalu setia memberikan masukan 

yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bpk. Jamiluddin Ritonga selaku dosen metodologi humas yang banyak 

memberikan saran dan masukan untuk penulis ketika membuat skripsi. 

3. Bpk. Abdurrahman selaku penguji skripsi yang banyak memberikan masukan dan 

sarannya. 

4. Ibu Kanti W. Walujo selaku penguji skripsi yang banyak memberikan masukan dan 

sarannya. 

5. Bpk. Andrius selaku pembimbing lapangan penulis di PT. Guardian Pharmatama 

yang selalu memberikan informasi dan masukan yang dibutuhkan penulis. 

6. Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan semua bantuan dan doa yang 

sangat berarti untuk penulis. Serta memberikan motivasi untuk penulis agar bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin dan tepat waktu. 

7. Om Tonny, Tante Jeanne dan Koko Adrian yang juga selalu memberikan dukungan 

serta doanya untuk penulis. 

8. Mario pacarku tersayang yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan selalu 

ada disaat susah maupun senang. 
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9. Buat teman-temanku yang sama-sama berjuang dengan penulis Florencia, Dina, 

Sartika, Wenny, Vina dan semuanya yang selalu memberikan masukan dan 

semangat kepada penulis. (Thank’s yaa…) 

10. Kepada segenap staff karyawan PT. Guardian Pharmatama yang telah banyak 

membantu penulis. 

11. Terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam 

penulisan nama maupun informasi yang ada di skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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