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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya, penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Desain Aplikasi, Terpaan 

Iklan Online dan E-WOM terhadap Penggunaan Ulang Jasa GO-JEK Di Kota 

Semarang yang Dimediasi oleh Kepercayaan” ini akhirnya dapat diselesaikan dan 

telah dipertahankan di depan dewan penguji guna memperoleh gelar Magister 

Ilmu Komunikasi di Universitas Diponegoro. Penelitian yang terfokus pada 

perilaku konsumen dalam ranah komunikasi strategis ini sendiri secara umum 

diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan serta 

memberikan referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin membuat 

penelitian pada fokus dan ranah komunikasi yang kurang lebih sama. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan pernah bisa tersusun 

dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan tesis ini diantaranya: 

1. Prof. Naili Farida selaku pembimbing yang telah memberikan arahan 

serta pengetahuan baru yang bagaimanapun juga membuka mata 

penulis tentang penelitian kuantitatif yang lebih baik. 

2. Bulan Prabawani, Ph.D dan Dr. Widiartanto, M.AB selaku ketua 

sidang dan dosen penguji tesis yang telah memberikan kritik dan saran 

yang membangun terhadap karya ilmiah ini. 

3. Dosen-dosen Magister Ilmu Komunikasi yang tidak bisa diucapkan 

namanya satu-satu, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama 
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penulis menempuh studi di Magister Ilmu Komunikasi Universitas 

Diponegoro ini. 

4. Teman-teman angkatan 8 yang sebagian besar sudah lulus, terima 

kasih telah memberi warna dalam ruangan kelas, tempat karaoke, 

warung kopi, berbagai model tempat makan dan nongkrong, hingga 

grup whatsapp yang selalau aktif 24/7. 

5. Segenap sekretariat mikom yang banyak membantu dalam segala 

urusan akademik, penulis ucapkan banyak terima kasih. 

6. Kepada keluarga penulis terutama ibu dan kakak perempuan penulis 

yang selalu bisa diandalkan, terima kasih banyak atas motivasi, 

kepercayaan dan inspirasi yang selalu berikan. For me you guys are 

the definition strong independent women. 

Akhir kata penulis berharap semoga tesis yang meski masih jauh dari 

sempurna ini tetap berguna dan mendatangkan banyak manfaat bagi semua. 

 

Semarang, 05 April 2019 

Penulis 

 

 

Muhammad Thoyib Amali 


