KATA PENGANTAR

Assalammuallaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT, yang menciptakan manusia serta pemilik alam semesta.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan
kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillahirobbilalamin atas
pertolongan dan juga kekuatan-Mu ya Allah, Skripsi dengan judul “Pengaruh
Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. Bank
Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang

Bandung Martadinata ”

telah terselesaikan dengan penuh kebanggaan..
Adapun diajukannya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus
ditempuh guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Komunikasi konsentrasi
Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Komputer Indonesia, Bandung. Selain untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar
sarjana strata satu (S1), penyusunan skripsi ini juga penulis maksudkan untuk
memberi sedikit pengetahuan kepada kerabat dan teman-teman, sehingga
teman-teman dan kerabat penulis menjadi tahu dan atau mungkin lebih tahu.
Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu dalam
pelaksanaan dan pengerjaannya, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin
mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda
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Armand Effendy dan Ibunda Mimin Kulsum terimakasih atas doa, bantuan,
dukungan serta kasih sayang yang tiada ternilai yang telah diberikan kepada
peneliti, sehingga membuat peneliti semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
Banyak sekali pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi yang
diajukan untuk memenuhi ujian sarjana ini, untuk itu Peneliti sampaikan banyak
terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,M.A , selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Komputer Indonesia (UNIKOM)

2. Yth.Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi yang juga telah membantu memberikan pengesahan pada
skripsi ini.
3. Yth. Melly Maulin P., S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi
yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan, serta
motivasi yang luar biasa kepada penulis.
4. Yth. Tina Rakhmatin, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wali Dosen yang telah
memberikan motivasi, bimbingan, arah, serta persetujuan perwalian
sehingga Peneliti telah sampai pada SKS yang dicapai untuk melaksanakan
penelitian
5. Yth. Pimpinan dan Seluruh Karyawan
Tbk (Persero) Kantor Cabang
waktu dan

PT. Bank Rakyat Indonesia,

Bandung Martadinata, terimakasih atas

kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti.
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6. Yth. Ratna Widiastuti, A.Md. selaku Sekretariat Dekan FISIP, dan Yth.
Astri Ikawati, A.Md. Kom., selaku Sekretariat Program Studi Ilmu
Komunikasi yang telah membantu Peneliti dalam pengurusan surat-surat
perizinan dalam penelitian yang diajukan untuk memenuhi sidang ini.
7. Kakak Tercinta Darryl Janitra Adigraha, S.Pt, terimakasih atas segala
bimbingan dan nasihatnya selama ini.
8. Kepada para sahabat Bagas Langlang Buana, Novalgi Rizki, M. Iqbal
Novriadi, Nurreza Eko, Adham Januar, Raden Badar , Ilham Mahdy
terimakasih atas segala sesuatu yang telah dijalani bersama-sama.
9. Rekan-rekan kelas IK 7-2015 dan IK HUMAS 3-2015 terimakasih atas
semangat yang diberikan kepada Peneliti.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan
kepada

penulis namun tidak dapat penulis sebutkan.

Peneliti mendoakan bagi yang telah membantu berupa materil ataupun
non-materil semoga semuanya dapat dibalas berupa ganjaran pahala dari Allah
SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Aamiin.
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Akhirnya Peneliti berharap tulisan yang sederhana ini semoga dapat
bermanfaat khususnya bagi Peneliti dan umumnya bagi pembaca dalam upaya
menambah khasanah keilmuan. Semoga Allah SWT. senantiasa menyertai segala
usaha ini. Amin.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Bandung, Juli 2019
Peneliti

Elmo Mahesa Adigraha
NIM. 41815269
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