
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, Wr, Wb 

Penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

Sidang Akhir untuk menempuh gelar sarjana strata satu (S1)  pada konsentrasi 

Humas program studi llmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Komputer Indonesia. 

Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah 

menganugerahkan setetes Ilmu-Nya yang Maha Luas tak terbatas kepada peneliti 

yang memiliki banyak kedangkalan akal, memberikan kekuatan, kesehatan dan 

kesabaran yang tak terhingga sehingga Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian yang berjudul “Hubungan Efektivitas Portal Internal Oleh PT 

Dirgantara Indonesia (Persero) Dengan Pemenuhan Kebutuhan 

Karyawannya”. 

Dalam penyelesaian penelitian ini banyak dorongan dan bantuan dari 

berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 

Ayahanda dan Ibunda dan saudara tersayang Afdhal Asnawi dan Adyfha Azahra 

Asnawi yang selalu memberikan do’a tanpa henti demi kelancaran penyusunan dan 

penyelesaian penelitian ini. Terlebih lagi motivasi serta dukungan secara moril 

maupun materil yang luar biasa selalu diberikan Ayahanda dan Ibunda berikan 

kepada peneliti. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:  
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1. Yth, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A., selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

2. Yth, Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dalam memberikan pengesahan pada 

penelitian ini.  

3. Yth, Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dalam hal administrasi.  

4. Yth, Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Wali yang telah memberi 

arahan ilmu selama ini. 

5. Yth, Siti Fatimah, S.I.Kom., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan baik akademik maupun non akademik.  

6. Yth, Staff Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM Bandung 

yang telah memberikan mata kuliah untuk menunjang pengetahuan dan 

informasi kepada peneliti sebagai bekal pelaksanaan penelitian. 

7. Yth, Astri Ikawati, A.M.Kom., dan Ratna Widiastuti, A.Md., selaku 

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang selalu membantu peneliti 

dalam hal administrasi dan memberikan berbagai saran bermanfaat bagi 

peneliti.  

8. Yth, Harry Harjoyo, S.I.Kom selaku Humas PT. Dirgantara Indonesia 

(Persero) dalam memenuhi data informasi peneliti dan juga membantu 

penyebaran kuisioner peneliti. Terimakasih yang sebesar - besarnya 

9. Yth, Bapak Sangra Juliano, terimakasih yang tak bisa dibalas dengan 

apapun, salam hormat untuk seseorang yang telah peneliti anggap sebagai 
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Bapak. Semoga Bapak beserta keluarga diberikan keberkahan dan 

kesehatan selalu oleh Allah S.W.T. Aamiin 

10. Teman seperjuangan Jimy Pratama, terimakasih untuk dukungan selama 

perjuangan yang kita lakukan bersama. 

11. Keluarga Besar ROJALI dan Rekan Kosan Pak Suganda (Agum 

Rinaldi, Abdul Hakim serta rekan lainnya) terimakasih dukungan dan 

solidaritasnya, respek. 

12. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unikom yang sudah menemani 

dan berjalan bersama peneliti selama berada di UNIKOM. 

13. Akang Teteh Alumni Ilmu Komunikasi UNIKOM yang telah banyak 

berbagi cerita dan ilmu yang mendukung peneliti dalam pemberian materi 

untuk penelitian yang dilakukan. 

14. Mas Yustinus Rio Febrian dan Kang Ipunk Tama beserta Promotor 

PT. Djarum Lainnya untuk dukungan selama ini yang sangat besar dan 

peneliti ucapkan terimaksih banyak. 

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan penelitian ini.  

Mudah-mudahan atas segala dukungan dan kebajikan yang telah 

diberikan kepada peneliti, mendapat berkah yang berlipat ganda dari Allah 

SWT.  

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini, masih 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan 

adanya kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak, khususnya para 
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pembaca. Harapan penulis, semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri umumnya bagi para pembaca. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb 

 

 

Bandung,    Agustus 2019 

Peneliti  

 

Afdhil Asnawi 

NIM. 41815151 


