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Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya yang tiada hentinya selama mengerjakan skripsi dengan judul
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2015, yang selalu memberikan motivasi, saran-saran dan selalu menghibur
peneliti.
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perkuliahan dan juga selama penelitian skirpsi ini, dan tidak lupa selalu
menghibur dikala peneliti mulai jenuh. Tidak lupa juga peneliti selalu
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11. Eva Riyanti, terima kasih kepada wanita tercantik sebandung raya,yang
sudah memberikan berbagai petuah dan motivasi yang berguna bagi peneliti
dan selalu memberi dampak positif kepada peneliti selama peneliti
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lebih 4 tahun belakangan ini.terima kasih juga karena selalu ada setiap saat
baik suka dan duka.
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Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat
membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak, umumnya bagi mahasiswa/i komunikasi khususnya
konsentrasi Humas.
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Peneliti,
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