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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi dengan Judul 

“PENGARUH  KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUPERVISOR TERHADAP 

OPERATIVE GOALS PADA DIVISI CALL CENTER PT SRIWIJAYA AIR DI 

JAKARTA”. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

Gelar Sarjana Strata (S-1) Komunikasi Bidang Studi Public Relations Universitas 

Mercu Buana, Jakarta. 

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai 

tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Suryaning Hayati, SE, MM, M.Ikom., selaku Dosen pembimbing materi 

dalam penelitian skripsi ini, maaf jika saya sudah banyak merepotkan. Terima 

kasih yang sebesar – besarnya saya ucapkan kepada Ibu atas bimbingannya. 

2. Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relations. 

3. Ponco Budi Sulistyo, M. Comn, P.hD selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

4. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

5. Keluarga penulis khususnya kedua orangtua yaitu Bapak Ubaidillah dan Ibu 

Farida Eryani yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya serta selalu 

menyertai penulis dengan do’a dan restunya. Untuk adik penulis Maya Aulia 
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Putri Fardillah, ini berkat do’amu juga terima kasih atas bantuan, dukungan, 

kasih sayang, perhatian, kritik, dan saran kepada penulis dalam mengerjakan 

proposal ini. 

6. Seluruh dosen dan mahasiswa FIKOM bidang studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana. 

7. Pimpinan dan karyawan Call Center PT Sriwijaya Air atas bimbingan dan 

masukan – masukan yang sangat berharga. 

8. Untuk Dyny Erya yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk 

tetap semangat dalam mengerjakan penelitian ini, penulis tidak bisa membalas 

dalam bentuk apapun terhadapmu. Hanya ucapan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepadamu karena telah sabar untuk menemani penulis dalam seluruh 

kesenangan maupun kesulitan dalam penelitian ini. 

9. Untuk teman – teman Public Relations Rizky, Agustinus, Juan, Veny, Debby 

terima kasih atas bantuannya. Dan semua teman penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

 

 

 

Jakarta, 08 Januari 2018 

 

 

Penulis 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




