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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWTkarena berkat rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian PENERAPAN 
CRM DI DALAM PT. GOJEK INDONESIA ( Periode Januari – Juni 2017 
Wilayah Jabodetabek )  
 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu syarat kelulusan 
dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Mercubuana Jakarta. Dalam 
penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat 
bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, 
khususnya pebimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan 
baik.  

 
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik 

aspek kualitas maupun aspek kuantitas dan materi penelitian yang disajikan. 
Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari 
bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan 
datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan 
oleh berbagai pihak . 

 
Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih 
kepada :  

1. Romario Lapre VP Critical & Crisis Support PT Gojek Indonesia yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk meminta segala macam data 
yang diperlukan. 

2.  Ayah dan Ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan juga 
membiayai segala kebutuhan saya. sehingga memberikan saya kesempatan 
untuk kuliah dan menyelesaikan nya dan mendapatkan gelar sarjana. 

3. Dewi Sad Tanti, M.Si. sebagai pembimbing II yang selalu memberikan 
bimbingan selama penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini berjalan 
lancar. 

4. Dr. Farid Hamid, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan 
kepercayaan kepada saya untuk bisa meyelesaikan skripsi ini.  

5. Desy Heriana istri saya yang telah memberikan semangat tiada henti dan 
selalu mengingatkan saya agar meyelesaikan skripsi ini demi masa depan 
yang lebih baik. 
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6. Eri Winandar SPV Tim Critical & Crisis Support PT Gojek Indonesia 
yang telah menjelaskan tentang sistem yang berjalan dan berbagai 
perumpamaan dalam PT Gojek Indonesia kepada penulis agar mengerti 
dan paham. 

7. Tim Critical & Crisis Support PT Gojek Indonesia yang telah membantu 
penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di PT Gojek Indonesia. 

 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun penulis 
terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan 
segalanya mudah – mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya 
bagi kita semua. 

        Jakarta, Agustus 2018 

        Gilang Putra Pratama 
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