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HALAMAN MOTTO

Menjadi yang Terbaik untuk Mencapai yang lebih Baik
Kalau Bisa Sekarang Kenapa harus Nanti

HALAMAN PERSEMBAHAN
Jika ada kata lain selain terimakasih, mungkin itu yang akan saya
sampaikan kepada orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidup saya.
Sampai pada akhinya saya sampai dititik ini. Dengan ini saya persembahkan
skripsi ini untuk:


Terimakasih kepada diri saya yang sudah sejauh ini melewati banyak hal
dengan berbagai mood yang sanggat menyenangkan dan menyusahkan diri
sendiri.



Terimakasih kepada bapak dan mamah ku yang selalu mengajarkan ku
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Bismillahirohmanirohim,
Puji Syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas
kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridha-Nya kepada saya untuk
menyelesaikan kewajiban tugas akhir Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Opini Masyarakat Kota Yogyakarta
terhadap Tanggapan pada Keluhan di Website Unit Pelayanan Informasi dan
Keluhan (UPIK) Tahun 2017-2018. Tanpa ridha-Nya pula saya tidak akan
bisa menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab ini dengan baik.
Dengan segala hormat dan ketulusan hati yang sedalam-dalamnya,
penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah
membimbing

dan

memberikan

dukungan

selama

program

magang

berlangsung hingga disusunnya tugas akhir ini. Ucapan terimakasih dengan
penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:
1. Kedua Orang Tua saya, yang selalu mengingatkan saya untuk segera
menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik dan doa yang tak hentihentinya selalu di panjatkan untuk penulis.
2. Bapak Haryadi Arief Nuur Rasyid S.IP, M.Sc, selaku kepala jurusan Ilmu
Komunikasi UMY
3. Ibu Dr. Suciati, S.Sos., M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Sekripsi yang
dengan sabar dalam membantu selama proses bimbingan.
4. Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan
banyak ilmunya kepada penulis
5. Pihak-Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan
dalam terselesaikannya tugas akhir ini.
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis berharap
mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Namun penulis
berharap semoga penyusunan tugas akhir ini dapat memiliki manfaat bagi
pembacanya dan juga sebagai referensi untuk mahasiwa/i yang akan
menyusun tugas akhir di tahun berikutnya.
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