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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya atas 

berkat dan anugerahnya peneliti mampu untuk menyelesaikan proposal dengan  

judul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Iklim Komunikasi Karyawan di PT. 

Sinergy Informasi Pratama” sebagai salah satu syarat sebagai tugas akhir. 

Dalam pembuatan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Komunikasi Bidang Studi Public 

Relations Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan 

selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Yuni Tresnawati, S.Sos, M.Ikom selaku dosen pembimbing hingga 

peneliti dapat menyelesaikan proposal ini, maaf jika saya sudah 

banyak merepotkan, dan terlalu banyak drama didalam penyelesaian 

proposal ini. Terima kasih yang sebesar – besarnya saya ucapkan 

kepada Ibu atas bimbingannya. 

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

3. Ponco Budi Sulistyo, M. Comm, P.Hd selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi. 

4. Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relations. 

5. Keluarga penulis khususnya kedua orangtua yaitu Bapak Suharno dan 

Ibu Siti Musfiroh yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya 

serta selalu menyertai penulis dengan do’a dan restuya.  

6. Pimpinan dan karyawan PT Sinergy Informasi Pratama atas bimbingan 

dan masukan – masukan yang sangat berharga. 

7. Seluruh dosen dan mahasiswa FIKOM jurusan Public Relations 

Universitas Mercu Buana, tanpa kalian penulis tidak berarti apa – apa. 

8. Untuk Bagus Rosihan Irkham Fitroh yang senantiasa memberikan 

dukungan dan motivasi untuk tetap semangat dalam mengerjakan 

penelitian ini. Hanya ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya 
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kepadamu karena telah super sabar untuk menemani penulis dalam 

seluruh kesenangan maupun kesulitan dalam penelitian ini. 

9. Untuk teman – teman Public Relations Dian Alvira, Nando, Rizki, 

Vivi, Putri, Merry, Tia terima kasih atas bantuannya. Dan semua teman 

penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi suatu kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati peneliti 

berharap proposal ini dapat berbagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan di ilmu 

komunikasi pada khususnya. 

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan berharap agar Allah 

dapat membalas semua kebaikan yang Bapak, Ibu berikan kepada peneliti.  

 

 

 

   Jakarta, 23 September 2017 

 

 

  

Nur Fitriana Harfiyanti 
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