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Assalamualaikum Wr. Wb. 

Pertama – tama puji syukur peneliti panjatkan pada ALLAH S.W.T karena atas 

berkah, rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan-Nya, lalu kepada kedua orang 

tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan ini, doa 

dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan 

semaksimal mungkin dengan judul “Hambatan Komunikasi Dalam Membangun 

Hubungan Antar Karyawan Berbeda Budaya di Australia Indonesia Partnership for 

Economic Governance (AIPEG)”.  

Penelitian ini diwujudkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

kesarjanaan Strata 1 (S1) Program Studi Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi 

Jurusan Public Relations Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta 

dorongan baik berupa moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Marwan Mahmudi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, pikiran dan tenanganya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan 

masukan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penulisan sehingga dapat 

terselesaikannya skripsi ini. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ponco Budi Sulistiyo, M. Comm, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi 
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4. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relation 

Universitas Mercu Buana. 

5. Orang tua tercinta Ayahanda Eddy Suwandi dan Ibunda Zaenab serta suami tercinta 

Riky Agusta dan Adik Nadiya Hasnak yang selalu memberi perhatian yang sangat 

dalam agar penulisan ini selesai. Tidak lupa seluruh keluarga yang telah 

memberikan dorongan moril dan doa yang tiada henti kepada penulis dalam 

mencapai cita-cita. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana Menteng, terutama dosen-

dosen Jurusan Public Relations, terima kasih banyak telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti. 

7. Mr. Steven Chaytor selaku Deputy Facility Director Pimpinan AIPEG dan Key 

Informan, Ibu Nunik Kristiani selaku Informan dan Deputy Operational Manager 

AIPEG, beserta seluruh rekan kerja di AIPEG dan kolega yang telah membantu 

memberikan infomasi dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Teman-teman seperjuangan di Universitas Mercu Buana Menteng yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan moril agar skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. 

9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa 

serta dukungannya. 

Akhir kata peneliti mengharapkan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan 

mahasiswa Universitas Mercu Buana khususnya dan pembaca pada umumnya. Peneliti 

menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, peneliti terima dengan senang  
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hati dan tangan terbuka, agar nantinya dapat membawa kemajuan bagi masa 

mendatang. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

        Jakarta, 10 Januari 2018   

                                                                                                                                    
           
                                    Peneliti  
                         Dina Nuryanti Putri 
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