KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
semesta alam pencipta segala kehidupan yang telah memberikan Rahmat dan
Hidayah-Nya agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul skripsi yang
peneliti ambil mengenai “Efektivitas Program Corporate Social Responsibility
Oleh Humas PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata Melalui
Bank Sampah Mentari Terhadap Citra Perusahaan (Studi

Korelasi

Mengenai Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Oleh Humas
PT Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata Melalui “Bank
Sampah Mentari” Terhadap Citra Perusahaan Di Kalangan Penerima
Bantuan Desa Cadas Sari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta).”
Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna,

namun peneliti telah berupaya untuk memberikan yang terbaik.

Dalam penyusunannya, banyak pihak yang memberikan bantuan, arahan dan
motivasi bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
terutama kepada orang tua peneliti, yaitu mama Eli Siti Hadarliah yang tanpa
henti mendoakan peneliti agar menjadi orang sukses. Tak lupa untuk papah
Enggang Gandawiryana terimakasih tanpa pernah letih memberi dukungan
moril dan materil selama perkuliahan. Selanjutnya untuk kakak perempuan
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peneliti, teh Ergi Dian Pratami serta adik laki-laki peneliti Gama Dava
Prananda terimakasih selalu memberikan semangat kepada peneliti.
Tanpa mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari
masing-masing pihak, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :
1.

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia sekaligus dosen pengajar yang telah memberikan ilmu
pengetahuan selama perkuliahan.

2.

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia yang telah
mengeluarkan surat pengantar penelitian untuk peneliti.

3.

Dr. Rismawaty, S.Sos. M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen pembimbing yang telah
memberikan

saran,

arahan,

dan

masukan

kepada

peneliti

selama

menyelesaikan skripsi.
4.

Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekertaris Program Studi Ilmu
Komunikasi Universitas Komputer Indonesia, juga sebagai dosen yang telah
banyak memberikan pengetahuan dan berbagi ilmu selama peneliti
melakukan perkuliahan.

5.

Adiyana Slamet, S.IP., M.Si selaku dosen wali yang dari awal hingga akhir
semester telah membantu peneliti selama masa perkuliahan.

6.

Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa memberikan
ilmu serta pengetahuannya kepada peneliti.
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7.

Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu
peneliti dalam pengurusan dan persuratan selama peneliti kuliah.

8.

Ricky Andrianto & Zahra Riadhyna Putri beserta Staf Divisi Umum &
CSR PT Pembangkit Jawa-Bali yang membantu dalam pengumpulan data.

9.

Ahmad Ulul Azmi teman dekat sekaligus sahabat yang selalu memberikan
motivasi agar peneliti cepat menyelesaikan penelitian.

10. Siska Silviani sahabat sejati yang selalu memberi saran serta dukungan bagi
peneliti agar semangat untuk kuliah.
11. Novia Dinda Aliana teman seperjuangan peneliti yang senantiasa berbagi
kisah suka duka melewati setiap permasalahan penelitian.
12. Nazma Fitria, Andhini Pasha Galindri, Multazimah, Faqih Mauludin,
Megawati Suherlin, Afdhil Asnawi, Nofa Liani, dan Jacka Maulana
terimakasih telah menjadi tempat peneliti mengeluarkan segala keluh kesah.
13. Serta kepada semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satupersatu, terimakasih atas bantuan, kritikan, dan bimbingannya.
Peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Dan untuk
kesempurnaan skripsi, maka kritik dan saran diharapkan agar peneliti bisa
memperbaikinya. Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh..
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