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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas 

segala rahmat, kemurahan, dan karunia-Nya. Sehingga peneliti dapat diberikan 

kesempatan menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Hubungan Gaya 

Komunikasi Pimpinan dengan Motivasi kerja Karyawan di PT Bank Central Asia, 

Tbk cabang Duta Merlin”. 

 Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. Dalam 

penelitian ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurang-

kekurangan dalam melakukan penyusunan, namun berkat bimbingan dari dosen, 

bantuan dan doa serta dukungan dari berbagai pihak maka kekurangan dapat diatasi.  

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Achmad Taufiq dan Ibu Desmawarni, selaku Orang Tua, Sylvania 

Rachmawati selaku kakak dan Kevin Prananda selaku adik penelti yang selalu 

memberikan dukungan moril, materil dan selalu memberikan motivasi. 

2. Sylvania Rahmawati dan Kevin Prananda Achmad, selaku kakak dan adik 

tercinta, yang selalu memberikan bantuan moril dan memberikan motivasi 

bagi peneliti. 

3. Bapak Dr. Halomoan Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unversitas Esa Unggul  
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4. Ibu Euis Heryati, M.Ikom, selaku Kepala Jurusan Hubungan Masyarakat 

Universitas Esa unggul yang telah memberi masukan dan bimbingan kepada 

peneliti. 

5. Ibu Euis Nurul Bahriyah, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang 

memberikan masukan, bimbingan, dan memotivasi  kepada peneliti. 

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang telah 

memberikan dukungan. 

7. Gusti Ramadhan Alhaki selaku laki-laki istimewa peneliti yang telah 

memberikan semangat serta dorongannya yang tidak henti-henti kepada 

peneliti dan Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu menemani peneliti 

untuk menyelesaikan penelitian ini. 

8. Karyawan Bank Central Asia, Tbk Cabang Duta Merlin yang telah 

memberikan informasi penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan atas kritik dan 

saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan. 

 

       Jakarta, 1 September 2018 

       

                                                                                    Amanda Taufany 


