KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirart Tuhan Yang Maha Esa atas
segala kurniaNya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
guna memenuhi salah satu syarat dalam kesarjanaan pada Universitas Mercubuana
– Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations. Dimana setiap mahasiswa
diwajibkan membuat skripsi.
Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis memberi judul “Hambatan
Dalam Proses Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Beda Budaya (Studi
Kasus Pada Perkawinan Flores dan Tionghoa)” dimana bermaksud memberikan
gambaran bahwa dalam perkawinan beda budaya akan terdapat hambatan
hambatan di dalam proses komunikasinya.
Skripsi ini bukanlah hal yang mudah, penulis menyadari sepenuhnya akan
banyak kekurangan dan kesalahan pada penulisan ini. Sehingga dengan tangan
terbuka penulis menerima segala kritikan dan saran untuk memperoleh
kesempurnaan bertujuan untuk memperbaiki skripsi ini sekaligus merupakan
referensi ke depannya. Tidak dapat dipungkiri penulisan skripsi ini ini tidak
terlepas dari perhatian, petunjuk, tenaga, pikiran, bimbingan, dan pengarahan dari
berbagai pihak untuk kepentingan kelancaran penulis. Maka kesempatan ini
penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan baik selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
Dengan secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak di bawah ini :
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1. Bapak DR. Ahmad Mulyana, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah
membantu dalam penulisan skripsi ini serta memberikan support.
2. Bapak Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Mercubuana.
3. Ibu DR. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relation.
4. Seluruh dosen dan karyawan Universitas Mercubuana.
5. Suami saya, Paulus Yansen Langkamau yang selalu memberi dukungan moril
dan materil untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, terima kasih untuk
dukungan dan motivasi untuk saya.
6. Keluarga tercinta, orang tua, mertua, kaka dan adik adik yang telah
memberikan perhatian, doa, dan dukungan kepada saya.
7. Ucapan terimakasih yang berlimpah tentunya peneliti

sampaikan kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala doa,
perhatian, dorongan dan bantuannya.
Menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, Peneliti mengharapkan kritik
dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Peneliti berharap skripsi ini
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Agustus 2019
Peneliti,

Yustina Yunianty Sareng
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