KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik,
rahmat, lindungan dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta
kelancaran dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini
dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, yang mana telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah ke jaman modern
seperti saat ini. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada semua umatnya
yang selalu mendampingi dan hadir untuk menemani peneliti dimanapun berada.
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Motivasi
Kerja Karyawan PT. Bima Multi Finance” disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan Public Relation di Universitas
Mercubuana.
Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, banyak rintangan yang dihadapi peneliti,
baik kekurangan waktu dalam belajar, kekurangan waktu dalam mencari sumber informasi,
namun banyak hal pula yang menyenangkan dalam menyusun proposal skripsi ini. Peneliti
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,
bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan
hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:
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1. Bapak A Rahman, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan
dan membimbing saya untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Ibu Dr. Elly Yuliawati, selaku ketua bidang studi publik relations universitas
mercu buana.
3. Bapak Ponco Budi S.M.Comm. P.Hd selaku ketua program studi ilmu
komunikasi universitas mercu buana
4. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku dekan fakultas ilmu komunikasi universitas
mercu buana
5. Bapak H Acshan Solehun, ayahanda peneliti yang selalu memberikan motivasi
untuk giat dalam belajar dan mengapai apa yang menjadi cita cita peneliti.
6. Ibu Ika Sudarwati, Ibunda peneliti yang senantiasa selalu mendoakan hal yang
terbaik dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moril.
7. Agung Prabowo, suami tercinta yang senantiasa memberikan waktu luangnya
untuk menemani peneliti bimbingan, terima kasih untuk doa dan bantuannya
untuk memberikan dukungan dan masukan positif.
8. Fera Intan Junia, Beri Berliana, Rima Primahesa, Deri Derlianda, Deva Bilianda,
sebagai sodara kandung yang selalu memberikan dukungan dan doanya, serta
keluarga besar alm, Ibu Bungsu terimakasih untuk supportnya.
9. PT. Bima Multi Finance terima kasih karena telah memberikan kesempatan dan
ijin untuk melakukan penelitian.
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10. Kepada seluruh staff pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Mercubuana yang tak lelah mendidik dan memberika peneliti ilmu yang
bermanfaat.
11. Teman-teman seperjuangan, Melia Andela yang selalu membantu saya dalam
memberikan informasi, Audina Monika, Yosika, Adhi Candra, Yuwandari,
Afthon Fahmi, dan Trianita. Terima kasih untuk masukan-masukan positif, terima
kasih untuk dukungan dan doanya.
Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini dapat berguna dan
bermanfaat serta memberikan kontribusi yang baik bagi kajian ilmu komunikasi. Kepada
semua pihak tersebut, semoga segala jasa dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan
berkah dan perlindungan Allah SWT serta mendapatkan limpahan rahmat-Nya.
Peneliti mohon maaf sebesar-besarnya apabila didalamnya terdapat kesalahankesalahan. Baik itu dalam penulisan nama, gelar, nama tempat dan lain-lain. Peneliti sadar
betul bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka koreksi dan saran serta
perbaikan sangat peneliti harapkan.
Jakarta, Februari 2019
Peneliti,

Derra Mutiara Sari
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