
v 
 

KATA PENGANTAR 

Salam Sejahtera, Syalom.  

Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Tuhan YME, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi 

Metodologi Penelitian Kuantitatif ini dengan tepat waktu dengan judul 

“Pengaruh Iklim Komunikasi Di PT. Indo Liberty Textile Karawang 

Terhadap Motivasi Kerja Karyawan”. Dalam menyusun Penelitian ini, 

peneliti cukup mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Terbatasnya 

kemampuan, pengetahuan, dan wawasan menjadi hambatan besar dalam 

penyusunan penelitian ini. Namun atas izin Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat 

usaha, doa , semangat yang penulis terima baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan 

semaksimal mungkin. 

  Terwujudnya penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa 

terima kasih khususnya kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa 

dan dukungan kepada peneliti dan tidak lupa juga mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepadaYang Terhormat:  
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1. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA, Selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendukung dalam penulisan 

pada penelitian. 

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

Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

memberikan pengarahan dan pandangan sebelum melaksanakan 

penelitian ini serta memberikan motivasi untuk membantu kelancaran 

dalam penyusunan Penelitian ini. 

3. Olih Solihin. M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 

FISIP Universitas Komputer Indonesia Bandung yang telah 

memberikan segala motivasi, dukungan serta atas ilmu, perhatian dan 

pengertian kepada peneliti. 

4. Desayu Eka Surya, S.Sos.,M.Si, Selaku Dosen Wali Peneliti yang 

selalu memberikan pengarahan mengenai perkuliahan dan motivasi 

serta dukungan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.  

5. Tine A Wulandary, M.I.Kom, Selaku Dosen pembimbing peneliti 

yang selama ini telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan 

kesempatan kepada peneliti untuk berbagi ilmu serta membimbing 

peneliti dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami selama 

penelitian berlangsung. 
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6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ilmu Komunikasi UNIKOM yang 

telah ikhlas dan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan arahan selama 

menjalani perkuliahan.  

7. Astri Ikawati, A.Md, selaku Sekretariat Program studi. Ilmu 

Komunikasi,  yang telah membantu dalam segala bentuk administrasi 

dan membantu semua keperluan Peneliti dalam surat menyurat. 

8. Ratna Widiasti A.Md, selaku Sekretariat Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, yang telah membantu semua keperluan Peneliti dalam 

surat menyurat. 

9. Lambok Sidabutar Personalia PT. Indo Liberty Textile Karawang 

yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat 

melaksanakan penelitian di PT. Indo Liberty Textile Karawang dan 

banyak membantu peneliti dalam mencari informasi serta pengumpulan 

data. 

10. Ibu Amelia yang telah memberikan dukungan dan membantu peneliti 

dalam memberikan solusi dari berbagai masalah yang peneliti dapat 

selama penelitian berlangsung. 

11. Kepada teman-teman seperjuangan, Dian Amilia, Satriyan, Faiz, 

Ilham, Linda, Anastasya, Maria, Irma, Desi, Angelina, Vincentia , 

indrya dan Eva yang telah membantu dan menemani peneliti selama 

menyusun dam menulis penelitian ini, terima kasih atas segala bentuk 

bantuannya.  
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12. Untuk yang  tersayang Febby Malau, Sondang Sinaga, Noprika 

Sinaga, Parulian Sinaga, Riski Sinaga dan Ady Putra Siregar yang 

ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini serta 

selalu memberikan kasih sayang dan motivasi. 

13. Untuk sahabat-sahabat  yang terkasih Sahgita Mahulae, Anggi Thalia 

Sihombing, Yuni Christina Siallagan, Eni Hutahean, Wandita 

Simangunsong, Laurensius Freddy dan Ricky Saragih yang menjadi 

penyemangat bagi Peneliti serta memberi motivasi sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian ini. 

14. Untuk seluruh kelas IK Humas-3 2014 yang menjadi teman diskusi 

selama perkuliahan 

15. Untuk Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) UNIKOM yang telah 

memberikan dukungan doa dan semangat selama penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proposal ini masih diperlukan 

penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian 

kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.  
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Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah turut serta membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan  akan 

mendapat balasan yang sepadan dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Syalom 

 

                        Bandung, Agustus 2018 

             Peneliti, 

 

 

          Esra Sinaga 

       NIM. 41814204 

 


