KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat nikmat,
Rahmat, Karunia serta Kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai
dengan target yang direncanakan. Penelitian yang berjudul “Difusi Inovasi Sistem Tata
Niaga Perikanan dan Hasil Laut Oleh PT. Aruna Jaya Nuswantara (Studi Kasus Desa
Tanjung Batu Kab. Berau)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi dan Bisnis,
Universitas Telkom.
Selama menyelesaikan skripsi ini, peneliti sadar bahwa masih banyaknya
kekurangan maupun keterbatasan dari peneliti. Akan tetapi berkat bantuan, doa, dan
dukungan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada
kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT atas Nikmat, Rahmat dan Karunia yang tak terhingga yang telah
diberikan-Nya.
2. Bapak Kasman, Ibu Eti Susilawati selaku orang tua peneliti dan Atika Juniwati,
Brian Rafsanjansi selaku kakak dan abang dari peneliti yang tiada hentinya
mendoakan kesuksesan, kesehatan, keberhasilan, dan memberikan dukungan
materil maupun non materil kepada peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si selaku Rektor dan pimpinan tertinggi
Universitas Telkom.
4. Ibu Ade Irma Susanty, Ph.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Universitas Telkom.
5. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Telkom
6. Ibu Diah Agung Esfandari, B.A., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang penuh
keiklasan, kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan bimbingan selama proses
pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Telkom yang telah
memberikan ilmu serta pengetahuanya selama peneliti menimba ilmu di
Universitas Telkom.
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8. Seluruh Jajaran manajemen dan karyawan PT. Aruna Jaya Nuswantara yang telah
memberikan izin dan akses informasi data sebagai bantuan kepada peneliti untuk
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Temen-temen Nias Nice Urban Village 2017 yang telah menemani peneliti
berproses bersama dalam mengarungi kerasnya dunia perkuliahan.
10. Seluruh Struktural UKM Ikatan Keluarga Mahasiswa asal Sumatera Bagian
Selatan (IKMASS) atas doa dan pemberian semangat yang tiada henti, serta
kenangan-kenangan indah yang telah kita ukir bersama di masa kuliah.
11. Geng Kelana Kingdom, Bang Bon, Bang Maul, Bang Adit, Bang TM, Bang Ega,
Bang Dibyo, Bang Adi, Kak Kiki dan Geng Bala-bala, Tiwi, Agung yang selalu
menjadi tempat ternyaman peneliti dalam memberikan canda tawa yang sejenak
melupakan beban peneliti serta menjadi keluarga terdekat peneliti selama empat
tahun berjuang di tanah rantau.
12. Teman-teman seperjuangan selama 2,5 tahun di kelas markom dan di Nias Nice,
Wulan, Wella, Galuh, dan Nindi yang selalu setia menjadi teman diskusi, teman
kelompok, dan teman makan-makan lucu selama di bangku perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuanya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya
kepada mereka semua.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu peneliti
memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Semoga skripsi
ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.
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