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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puja dan Puji hanya layak tercurahkan kepada Allah SWT, 

karena atas limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan 

kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam. Manusia istimewa 

yang seluruh perilakunya layak untuk diteladani, yang seluruh ucapannya adalah 

kebenaran, yang seluruh getar hatinya kebaikan. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “STRATEGI 

KOMUNIKASI CUSTOMER SERVICE OFFICER DALAM MENANGANI 

HARD COMPLAIN PELANGGAN (Studi Kasus Pada Call Center PLN 123 Site 

Jakarta Periode 2018) dengan tepat pada waktu.  

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk  dapat memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena itulah penulis akan sangat 

berbesar hati untuk menerima saran, kritik, serta gagasan yang dapat menjadi 

bahan perbaikan. 

Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

https://lib.mercubuana.ac.id/
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1. Bapak Enjang Pera Irawan, M.I.Kom selaku Pembimbing yang selalu 

bersedia membantu dn memberikan masukan serta motivasi, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu 

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

Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Ibu Dr.Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public 

Relations Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Program 

Studi Public Relations Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Bapak M. Isa Ansori (Alm) dan Ibu Habsyah selaku orang tua, yang 

telah banyak memberikan perhatian, doa, dan dukungan baik moril 

maupun materiil. 

6. Keluarga besar Ansori yang selalu memberikan perhatian, doa, 

motivasi dan dukungan kepada penulis 

7. Bapak Arief Kendy Nasution sebagai Head Of Contact Center PLN 

123 Site Jakarta. 

8. Bapak Muhammad Yusuf selaku Koordinator Operasional Call Center 

PLN 123 Site Jakarta. 

9. Ibu Hanna Ririyanti selaku staff Quality Assurance, Sdri. Helsya 

selaku Team Leader, Sdri. Diyah & Sdr. Lutfi Iman selaku customer 

service officer PLN 123 Site Jakarta yang telah banyak membantu 

penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Seluruh staff  layanan call center PLN 123 Site Jakarta yang 

senantiasa secara langsung maupun tidak langsung mendukung 

Peneliti untuk  menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat Saya Dasep Ramdhan yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan sehingga saya tidak pantang menyerah untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Teman-teman angkatan 24 Public Relations Universitas Mercu Buana 

Menteng Jakarta, terutama bagi Herawati, Muhammad Fakhrurozy, 

Ani Tansila, Ira Linda Juanita, Evi Tri Purnama, Wati Mutriyah yang 

tidak pernah lelah memberikan semangat, dukungan dan bantuan 

informasi. 

13. Ucapan terima kasih yang berlimpah tentunya penulis sampaikan 

kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas 

segala doa, perhatian, dorongan dan bantuannya. 

Semoga dukungan bimbingan, nasehat dan motivasi yang telah 

diberikan akan mendapat balasan  dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, menginngat 

terbatasnya kemampuan penulis. Skripsi ini adalah hasil karya penulis, oleh 

karena itu penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukannya. 

               

Jakarta, 29 Juli 2018 
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