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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulilah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan Nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini 

peneliti masih diberikan kesempatan untuk mencari ilmu sebagai bekal kehidupan 

kelak. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aktivitas 

Employee Relations Dalam Membangun Hubungan Baik Dengan Karyawan PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat mencapai gelar Sarjana Sastra (S1) Jurusan Public Relations, Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.  

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti begitu banyak mengalami 

hambatan, kesulitan dan masalah-masalah diluar dugaan. Namun akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan adanya motivasi dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang secara langsung memberikan kontribusi dan signifikasi 

tersendiri dalam membantu peneliti merampungkan penelitian skripsi ini, yaitu 

diantaranya : 

1. Ibu Novi Erlita, S.Sos, MA selaku Dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih ibu Novi telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran 

memberikan bimbingan, semangat, motivasi, dan petunjuk, sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comm, Ph. D, selaku Ketua Program 

Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana.  

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

Universitas Mercu Buana 

5. Segenap staff Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu 

Buana, Bidang Studi Public Relations yang telah memberikan waktu dan 

pengetahuan yang berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan. 

6. Orang Tua Tercinta, Ibu-ku Tri Wahyu Misiyam dan Bapak-ku 

Hermawan yang selalu memberikan support, nasihat, semangat dan 

motivasi disaat peneliti merasa putus asa, setia mendengarkan keluh 

kesah anaknya, dan selalu mendoakan anaknya karena sesungguhnya 

tiada kemudahan yang Allah berikan tanpa ridho orang tua. 

7. Teman-teman tersayang geberism terimakasih selama 4 tahun ini sudah 

memberikan begitu banyak kenangan canda dan tawa. terimakasih ninu, 

tolay, jesika, nadya, muti, supa, dan clau, atas semangat dan support yang 

selama ini kalian berikan untuk lala menyelesaikan skripsi secepatnya. 

Semoga kedepannya kita sukses semua amin yarabalalamin.  

8. Teman-teman PR angkatan 2014 yang sedang berjuang menyelesaikan 

skripsi. Semangaat kalian pasti bisa.  

9. Terimakasih kepada mas Fajar dan bu Euis yang sudah memperbolehkan 

peneliti meneliti di Garuda Indonesia.  
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10. Bapak M. Ikhsan Rosan selaku Senior Manager Public Relations di 

Garuda Indonesia. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dan 

memberikan waktunya. 

11. Bapak Syaiful selaku Senior Manager Corporate Culture Management di 

Garuda Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya menjadi 

narasumber, serta membantu penulis dalam mengumpulkan data 

penelitian. 

12. Seluruh karyawan Garuda Indonesia terimakasih banyak sudah 

menyempatkan waktunya untuk dapat diwawancarai dengan peneliti. 

13. Dan terakhir untuk setiap orang yang telah membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini serta menyelesaikan yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. Terima kasih banyak. 

Segenap daya telah peneliti usahkan, namun demikian penyusanan skripsi ini 

yang masih kurang dari kata sempurna, dan masih banyak kelemahan-kelemahan 

yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Akhir kata, 

peneliti mengucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, 20 Juli 2018 

 

Clarasati Nugraha Ningrum 
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