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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah memberikan kemampuan dan kekuatan yang tak terhingga kepada penulis 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

 Skripsi ini merupakan laporan penelitian penulis untuk mendapatkan 

gambaran tentang gaya kepemimpinan manajer dan motivasi kerja karyawan di 

PT. Duta Aneka Powerindo. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul Jakarta. Penelitian ini merupakan penerapan Ilmu Komunikasi yang 

penulis peroleh dalam perkuliahan. 

 Penulis menyadari banyak mendapat bantuan baik materil dan moril dari 

berbagai pihak. Karena itu, penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang tiada habis-habisnya memberikan rahmat serta 

berkat yang melimpah kepada penulis. 

2. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dorongan baik dalam hal 

semangat, perhatian dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Drs. Sumartono, M.Si, selaku ketua jurusan yang memberikan kemudahan 

kepada penulis. 

4. Drs. Abdurahman, M.S, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dan penuh 
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pengertian untuk membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk yang 

sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Orchieyadi, selaku pimpinan PT. Duta Aneka Powerindo, yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset penelitian. 

6. Segenap dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, 

yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis. 

7. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa 

Unggul, Jakarta Barat dan seluruh teman-teman komsel, yang telah 

memberikan semangat, masukan, kritik dan saran. 

8. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-per satu, yang 

sudah bersedia menunggu penulis menyelesaikan masa perkuliahan dan 

tidak bosan-bosannya bertanya ”kapan lulus??”. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari sempurna, untuk 

itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung, semoga mendapat balasan 

dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

kepada penulis dan pembaca. 

Jakarta,  Februari 2012 

Kharysma Hotma Parulian S 

 

 

 




