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KATA PENGANTAR 
  

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta atas 

berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 

Proposal Tesis ini dengan judul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi 

Terhadap Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Karyawan Di Universitas Esa 

Unggul. Proposal Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Strata 2 (Magister) di Fakultas Ilmu Komunikasi, peminatan Corporate 

and Government Public Relations, Universitas Esa Unggul. 

Dan tidak lupa dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. serta 

seluruh pihak yang telah membantu hingga Proposal Tesis ini dapat diselesaikan. 

Karena itu, penulis perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan 

kepada: 

1. Almh. Mami tercinta, Alm. Papi tercinta, suamiku tercinta Eldon, 

anak-anakku tercinta (Hafi, Rania dan Razqa) sebagai para malaikat 

kecilku, serta semua keluarga besarku sebagai pemberi doa, 

penyemangat hidup dan pelipur lara penulis setiap saat. 

2. Keluarga kecilku di Biro Konseling dan Alumni (BKAL) Universitas 

Esa Unggul yang selalu mengerti kesibukan penulis antara bekerja dan 

menyusun Proposal Tesis ini. 
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3. Bapak Dr. Ir. Arief Kesuma A.P., MBA., selaku Rektor Universitas 

Esa Unggul yang telah memberi motivasi kepada penulis. 

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

Komunikasi dan sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan 

waktu dan memberikan masukan serta ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis sehingga Proposal Tesis ini dapat diselesaikan. 

5. Bapak Assoc. Prof. Erman Anom, Ph. D., selaku Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Komunikasi yang selalu memberikan dorongan untuk 

penulis agar cepat menyelesaikan Proposal Tesis ini. 

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu semua 

sudah sangat berjasa dalam meningkatkan pemahaman penulis 

mengenai Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pengetahuan lainnya. 

7. Bapak Ari Pambudi, S.Kom., M.Kom., selaku atasan penulis di tempat 

kerja, yang selalu memahami kesibukan penulis dalam menyelesaikan 

kuliah S2 dan Proposal Tesis ini. 

8. Staf Fakultas Ilmu Komunikasi, Mba Joan dan Marni yang selama ini 

dengan keramahan dan senyumnya selalu siap membantu penulis. 

9. Sahabat-sahabat tersayang, Koen, Elistia, Marni, Ria, Sari, teman-

teman di kelas M.I.Kom., dan teman-teman lain yang selalu 

memberikan perhatian dan semangat serta siap mendengar curhatan 

penulis. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas dan juga kepada pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. penulis menyadari bahwa Proposal Tesis 

ini jauh dari sempurna, tetapi harapan penulis Proposal Tesis ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. 

 

 

 

                                                                                           Jakarta, Februari 2020 

 

 

           Devi Rulianti Latif, S. I. Kom. 

 


