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  Puji syukur tiada terhingga peneliti panjatkan kepada Allah S.W.T atas 

semua karunia dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya 

skripsi ini. 

  Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 

satu (1) Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relations di Universitas Mercu 

Buana Jakarta, Judul skripsi ini adalah “Budaya Horenso Sebagai Sarana 

Komunikasi Antara Ekspatriat Dengan Karyawan Indonesia Pada Perusahaan 

ITOCHU Periode Maret 2017 – December 2017”.    

  Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan dan isi, berangkat dari 

kesadaran dan keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadarai bahwa penyusunan 

skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dan dorongan semangat serta 

partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.S.i, selaku Pembimbing Peneliti yang telah rela 

berbagi ilmu dan dengan ikhlas meluangkan waku untuk memberikan waktu 

dan bimbingan serta saran-saran yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.S.i, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana Jakarta 
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3. Ibu Dr. Elly Yuliawati, M.S.i, selaku Ketua Bidang Studi Public Relations 

Universitas Mercu Buana Jakarta 

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu 

Buana atas bimbingan dan pengetahuian yang telah diberikan kepada peneliti 

5. Dan segenap karyawan perpustakaan dan tata usaha Fikom Universitas Mercu 

Buana 

6. Segenap karyawan ITOCHU Indonesia, yang telah membantu peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini dan geng ambulance yang amat sangat berarti untuk doa 

dan support yang diberikan 

7. Kedua orang tuaku, H. Sujanto Saridjan & Hj. Sri Rahayu, Terima kasih atas 

dukungannya secara moril maupun materil dan doa’nya serta kesabarannya 

menantikan kelulusan peneliti 

8. Keluargaku, untuk Kakak Tercinta Sari Budi Eriyani, Abang-Abang yang 

menghibur Sandi Budi Nugroho dan Singgih Sagit Raharto atas semangatnya dan 

kepercayaan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini 

  Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memilik banyak 

kekurangan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran kepada para 

pembaca yang bersifat membangun demi kebaikan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, peneliti berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah 

wawasan bagi pembaca 
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