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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat Nya kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

sehingga tugas akhir ini akhirnya dapat diselesaikan pada waktunya.  

Tugas akhir ini disusun guna meraih gelar sarjana dalam bidang 

komunikasi dan telah disusun sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada “Pola 

Komunikasi Karyawan Dalam Menangani Stock Produk di PT. Selago Makmur 

Plantation Cabang Jakarta Barat.” 

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua 

pihak maka pembuatan proposal skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

1.   Ibu Irmulan Sati T., SH. M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya, 

yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu peneliti dalam 

menyususn skripsi ini. 

2.   Ibu Dr. Elly Yuliawati., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

3.   Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm.,Ph.D., Selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

4.   Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Comm.,Ph.D., selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

5.   Staff, dosen, dan karyawan program studi Public Relations di lingkungan 

Fakultas Ilmu komunikasi khususnya kelas karyawan Universitas Mercu 

Buana kampus Meruya.ya 

6.   Orang Tua Saya tercinta, Bapak Delfi Yusfuadi Lubis dan Ibu Saya 

Sumiyati yang dengan sangat luar biasa telah memberikan segalanya 

kepada saya mulai dari saya kecil hingga saya dewasa dan dapat 

melanjutkan pendiidkan sampai ketingkat perguruan tinggi dan selalu 

memberikan dorongan untuk saya baik moril, maupun materil dan 
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mendoakan saya dalam setiap doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

proposal skripsi ini dengan baik. 

7.   Adik Saya Nurul Hakiki dan Ponakan saya Rega Nijamaica yang selalu 

menghibur saya dikala saya sedang mengerjakan proposal skripsi ini. 

8.   Suami saya Imron Alamsyah yang selalu memberikan semangat dan 

menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan, kepenatan, dan 

merubahnya menjadi tawa. 

9.   Teman – teman saya yang satu jurusan dengan saya dari semester satu 

sampai sekarang, Raintan Dalimonthe, Kintan Ayu Pasha, Regita Melati, 

Irnanda Eki Samputri, Fatmawati, Pudji Widyawati , Qurnia Nurain, 

Saskia Arnowo Putri, Nisa Karmila, Indri, Devi, tinot, Anas dan Yuni 

yang selalu hadir dikala senang, sedih, dan memberikan masukkan-

masukkan dan semangat demi kelancaran laporan proposal ini. 

10.   Kepada para nara sumber yang telah meluangkan waktunya untuk 

memberikan informasi kepada saya demi kelengkapan data skripsi saya. 

11.   Para Mahasiswa Universitas Mercu Buana atas partisipasinya dalam 

penelitian Analisis data kualitatif. 

12.   Pimpinan, staff dan karyawan PT. Selago Makmur Plantation yang telah 

memberikan informasi dan izin saya untuk mendapatkan data dan 

keterangan sehingga proposal skripsi saya dapat terselesaikan. 

Serta semua Pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu sehingga 

terwujudnya penulisan ini. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, untuk itu peneliti mohon kritik dan saran yang bersifat 

membangun dan kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. 

                                                                                        Jakarta, Februari 2018 

 

                                                                                                     Peneliti 

                                                                                               SELFI NIAMY 
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