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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang selalu 

melimpah atas hidup kita yang merupakan sumber kekuatan utama Peneliti sehingga 

skripsi yang menjadi Tugas Akhir yang berjudul “Interaksi Komunikasi Antar Budaya 

Mahasiswa Etnis Tionghoa di Lingkungan Universitas Multimedia Nusantara” dapat 

diselesaikan. 

Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, 

Jakarta. Namun peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir dari 

proses belajar karena belajar adalah sesuatu yang masih akan terus kita lakukan selama 

masih hidup di dunia ini. Termasuk selama proses pengerjaan proposal ini, Peneliti 

banyak mendapatkan pelajaran hidup yang sangat bermakna untuk masa depan 

Peneliti. 

Selama proses pengerjaan skripsi ini, tak sedikit rintangan yang harus dihadapi 

Peneliti. Mulai dari penetapan objek penelitian, topik yang akan diangkat, hingga pada 

proses penyusunan dan pencarian data di lapangan. Semua itu Peneliti sadari sebagai 

bagian dari proses pendewasaan, agar kelak siap menjadi sarjana yang tidak hanya 

berbekal ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki softskill di dunia kerja.

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Hingga pada akhirnya penelitian ini bukan hanya menghasilkan suatu 

penemuan baru yang bermanfaat bagi bidang akademis, namun memberikan suatu 

pelajaran baru dan makna tersendiri di kehidupan Peneliti. 

Bantuan bimbingan serta doa dari berbagai pihak yang diberikan dalam 

penyusunan tugas akhir ini sangat berarti bagi peneliti. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana Jakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

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

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

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

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Papi Benny Widjaja, Mami Mey Lie, Koko Stefanus Pebrian, dan Cici Stefani 

serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan serta doa selama ini. 

5. Universitas Multimedia Nusantara sebagai Objek Penelitian. 

6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Ketut Ayu Denik Yogi Swari, Joshua Caesario 

Gesang Wicaksono, Mauliana Arredha Ginting, Mia Julianty Sinaga, M. 

Fadjrin Arieza, Naufhal Fadly, Fajar Setyawan serta teman-teman satu 

angkatan yang selalu membantu, memberi motivasi, dan menghibur dalam suka 

maupun duka. 
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7. Teman-teman mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Reynaldo, 

Alexander Fernando, Chriselia, Jeanne Coritama, Marcella Ingrid, dan 

Agustinus Galih Permadi sebagai Subjek Penelitian. 

8. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan skripsi. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih 

memiliki kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk 

mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Penelitian ini dapat menjadi acuan lebih 

lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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