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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamulillah,segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat rahmat 

dan karunianya dan ridho Nya lah akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan 

penelitian yang berjudul “ Implementasi CSR Untuk Membangun Citra Di 

PT.DALnet System”. Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi sumber informasi 

yang berguna serta dapat membuka wawasan pembaca mengenai Implementasi 

CSR dalam suatu Perusahaan. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh sempurna. 

Maka dari itu peneliti mengharapkan adanya masukan atau saran,kritik yang 

membangun demi perbaikan pemikiran penyusunan yang lebih baik lagi. 

Proses perjalanan penelitian ini sejak awal hingga selesai tidak terlepas dari 

bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang telah menyumbang ilmu dan masukan 

serta semangat yang besar artinya bagi peneliti. Untuk itu dengan segala hormat 

peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada : 

1. Ira Purwitasari,S.Sos., M.Ikom yang sudah bersedia membimbing saya 

dalam penulisan ini. 

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

Terimakasih atas saran dan semangat yang diberikan. 

3. Dr. Elly Yuliawati, M.Si. selaku ketua Program Studi Public Relations 

yang juga mengajarkan dan membimbing pada mata kuliah riset Public 

Relations.
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4. Seluruh Dosen Program Studi Public Relations Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. Terimakasih atas ilmu yang 

dicurahkan kepada peneliti 

5. Rekan PT.DALnet System yang sudah mau membantu saya dalam 

penulisan ini. 

6. Orang Tua Dan Nenek Kakek saya yang sudah membantu doa serta 

materil . 

7. Teman Public Relations Angkatan 2013. 

8. Teman Of The Best saya “KEMECINAN” dan “DOSTY”.. 

9. Dan orang terdekat Wisnu Chairul A yang tiada henti selalu 

memberikan semangat dan doa kepada saya dalam penulisan penelitian 

ini. 

10. Teman – teman Waremb yang selalu menemani dan support untuk 

penulisan penelitian ini. 

11. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dan dukungannya kepada peneliti dalam penulisan skripsi 

ini. 

Semoga penelitian yang saya teliti ini memberikan manfaat dan 

pembelajaran untuk pihak-pihak yang berkenan untuk membacanya . 
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