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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT peneliti panjatkan dan atas nikmat sehat 

dan rahmat serta karunia yang telah diberikan – Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Program Komunikasi 

Budaya Organisasi Universitas Mercu Buana Terhadap Sikap Mahasiswa”. 

Skripsi ini dibuat guna salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Strata 1 (S1) Komunikasi Bidang Studi Public Relations. Dalam penyusunan skripsi 

ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan sebesar- 

besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membimbing dan membantu peneliti, 

baik yang bersifat moril maupun materil. Dengan demikian pada kesempatan ini, 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Ida Anggaeni Ananda, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan banyak masukan dan saran serta motivasi dalam pembuatan 

skripsi ini. 

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

Ponco Budi Sulistyo, M.Comm., Ph.D selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. 

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

3. Universitas Mercu Buana yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti 

untuk dapat melakukan penelitian, serta atas bimbingan dan kerjasama yang 

telah diberikan kepada peneliti selama periode penyusunan skripsi. 
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4. Orang tua peneliti; Bapak Hendra Langi, Bapak Vikry Revi dan Ibu Hesty 

Setiawati, yang tiada henti mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi 

kepada peneliti. 

5. Reihandio Budi Rachmadi, yang telah memberikan dukungan penuh kepada 

peneliti untuk tidak patah semangat dalam menyelesaikan skripsi dari awal 

hingga saat ini. 

6. Kepada teman-teman mahasiswa Public Relations Universitas Mercu Buana 

Tahun Ajaran 2014/2015 khususnya Rurri Amelia, Patricia Fatmey, Dania Tri 

Hutami, Tengku Vanessa dan lainya yang banyak memberikan masukan dan 

dukungan serta tempat untuk berbagi. 

7. Kepada teman-teman Radio Mercu Buana khususnya Adinda Catur Nurahma, 

Putri Wijayanti dan lainnya yang banyak memberikan dukungan untuk 

peneliti. 

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Peneliti 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Wassalamu’alaikum 

WR.WB. 

Jakarta, 16 April 2018 

 
Cynthia Isti Indriany 

Peneliti 
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