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KATA PENGANTAR 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Representasi Logo Baru PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Terhadap 

Pelaksanaan Budaya Kerja (Analisis Semiotika)”. 

 Skripsi ini merupakan laporan penelitian untuk mendapatkan gambaran 

tentang pesan dan makna dalam logo baru Bank Muamalat. Skripsi ini merupakan 

salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, maka penulis 

ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah mempermudah dan 

memberikan petunjuk kepada penulis dalam proses pelaksanaan hingga 

penyusunan skripsi. 

 Untuk keluarga penulis, Mama, Papa, Kakak dan Adik yang selalu 

memberikan dukungan dan hiburan dikala penulis merasa jenuh. Terimakasih 

karena kalian telah memberikan penulis kebebasan dan kepercayaan untuk penulis 

memilih jalan hidup. Terimakasih untuk semua pengorbanan, kerja keras dan 

kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. InsyaAllah kelak penulis bisa 

mejadi kebanggaan untuk keluarga. 

 Bapak Indrawadi Tamin M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Esa Unggul Jakarta dan Ibu Euis Heryati, M.M., M.I.Kom selaku 
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Ketua Jurusan Hubungan Masyarakat yang selalu meluangkan waktunya untuk 

mendengarkan keluh kesah penulis selama menyususn skripsi, terimakasih telah 

banyak memberikan pelajaran dan motivasi, terimakasih Ibu Euis, i love you! 

 Untuk Bapak Drs. Hasyim Purnama, M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah begitu baik hati kepada penulis, terimakasih, pak. 

 Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul Jakarta dan staf 

yang telah membantu penulis selama proses penyusunan Skripsi. Untuk Mas Agus 

dan Ibu Joan yang selalu membantu penulis mengurus semua hal mulai dari surat 

penyusunan sampai informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

 Untuk karyawan Muamalat Institute, Bank Muamalat Head office, Bank 

Muamalat Kantor Cabang Koja dan Kelapa Gading. Ibu Novita, Pak Nino, Pak 

Khrisna, Pak Asril, Pak Ismail, Kak Shendra, Kak Ida, Kak Rini, Kak Rani, yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. Yang telah memberikan penulis kesempatan 

untuk melakukan riset dan senantiasa membantu dan mempermudah penulis di 

setiap kesempatan untuk mendapat informasi. 

 Untuk kesayangan aku “BONAMY” Bunda Aszet yang selalu pukul meja 

kalo moodnya lagi buruk, Frizkilla si muka datar yang hidupnya penuh dengan 

kontra kalo lagi debat, Indah Winats si kecil dan paling sabar hadapin kita 

berempat yang super egois dan Shasya yang selalu panikan kalo hadapin masalah, 

teman yang saling mendukung satu sama lain, teman yang selalu memotivasi, 

sukses untuk kita belima ya! Amin. 
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 Untuk kamu yang memberikan semangat untuk penulis dalam 

mengerjakan skripsi, menjadi penghibur saat penulis jenuh, menemani penulis 

mencari buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih untuk 

kamu EN. Terimakasih sudah menjadi penyemangat aku. 

 Untuk teman-teman seperjuangan Reka, Noerma, Bang Wendi, Martyn, 

Alfin, Olla, Diera, dan semua FIKOM Angkatan 2010 lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu kesuksesan menyertai kalian. 

 

 

         

 

 

         

            Jakarta, September 2014 
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