
v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ’alaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa penulis panjatkan Syalawat 

serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para 

sahabatanya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Akun 

Instagram @Dishubjabar Milik Humas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 

Barat Terhadap Kepuasan Perolehan Informasi Di Kalangan Followers Nya” 

sebagaimana mestinya. 

 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua Tercinta yang 

tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dorongan moril 

maupun materil selama penulis studi dan melakukan penelitian ini. 

 Banyak pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, terima 
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