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KATA PENGANTAR 

Memanjatkan Syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya 

menjadikan peneliti rampung dalam penyusunan skripsi ini dengan baik. 

Pengaruh Fungsi Komunikasi Dalam  “Book Club” Terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan PT Dinamika Anak Muda Nasional (Damn! I Love Indonesia) 

Kantor Pusat Jakarta, merupakan judul dari skripsi ini. 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata 1 (S1). Peneliti mengajukan skripsi ini dengan tujuan untuk memperoleh 

nilai akhir menutup masa perkuliahan S1 Fakultas Komunikasi, program studi 

Public Relations. 

Berawal dari proses melahirkan ide, hingga penyelesaian skripsi ini 

merupakan hasil dari proses pembelajaran, bimbingan sekaligus nasihat dari 

berbagai pihak. Peneliti melafazkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Novi Erlita, S.Sos, MA selaku dosen pembimbing sekaligus Sekretaris 

1 Bidang Studi Public Relations yang mengarahkan dengan sabar dan jelas 

dari awal hingga rampung-nya proses penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si, selaku Ketua Bidang Studi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universtias Mercu Buana 

3. Bpk. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, P.hD,  selaku Kaprodi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana 

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

Universitas Mercu Buana. 
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5. Bapak Juwono Tri Atmodjo, S.Sos.M.Si dan Ibu Suryaning Hayati, SE, 

MM, M.Ikom selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, yang istimewa 

dalam memberikan pengajaran kepada seluruh mahasiswa, memberikan 

pengalaman yang membekas di hati dan pikiran mahasiswa, khususnya 

bagi peneliti. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, tidak 

dapat disebut satu per satu, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada 

peneliti. 

7. Seluruh teman se-angkatan XII maupun se-program studi sekaligus 

seluruh karyawan Tata  Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana.  

8. Papa dan Mama, Bpk Anthony Titaley dan Ibu Suheni, the best gift ever 

from Allah SWT. “I know y’al, will be delighted come graduation day and 

I’ll do and always do the best for me to make y’all happy. 

9. Ayah dan Emak mertua, Bpk. Fahrizal dan Ibu Saleha, pelengkap 

kebahagiaan hidup. “ Thank you for understanding me, in every single 

step i choosed or i’ll choose for. Thank you to always treat me like your 

daughter not as your daughter in law . Sorry for any kind of my stubborn 

attitude”. Happy and healthy always ya Emak and Atuk.” 

10. Faisal dan Nafa, suami dan anakku tercinta. “Thank you for all ur kind 

supporting words, acts and blink of eyes to show how much u love me as 

your partner, wife, friend and mother of your child”. And for Nafa and 

Nafa’s next sister or brother (Amiien YRA), cheers me up!.”  
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11. Margi Astuti, sahabat yang selalu ada meski tidak selalu bersama. Terima 

kasih. 

12. Kak Daniel Mananta, Pak Win Satrya, Ibu Martina, sebagai boss, leader, 

mentor dan ‘sahabat’, terima kasih atas izin dan dukungan untuk 

membantu proses penyusunan proposal skripsi ini.  

13. Jenny Octavia dan Yenni lau, pimpinan dan pemimpin di perusahaan 

tempat peneliti bekerja terdahulu. Pengajar dan pemberi motivasi kepada 

peneliti, sehingga peneliti selalu bersemangat dalam bekerja, belajar dan 

menjalani hidup. 

14. Rekan-rekan  PT. Dinamika Anak Muda Nasional (DAMN! I Love 

Indonesia) khusus-nya tim operasional yang menceriakan hari hari dalam 

proses penyusunan proposal skripsi ini.  

Harapan peneliti, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca 

dan semua individu yang membutuhkan. Penelitian ini masih terus dalam proses 

dimana titik akhirnya adalah kesempurnaan yang akan diperoleh dan dilengkapi 

oleh peneliti-peneliti selanjutnya.Tentu evaluasi baik dalam bentuk saran dan 

kritik, agar skripsi dengan judul sejenis oleh peneliti lain akan menjadi lebih baik. 

Jakarta, 13 Februari 2018 

Peneliti 

Maria Reananda 
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