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Assalamualaikum Warahmatuulahi Wabarakatuh
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala
rahmat dan ridho-Nya peneliti diberikan kekuatan, nikmat, dan karunia yang tiada
hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul
“Internalisasi Budaya Organisasi Ethica Fashion and Friends Bandung Pada
Kegiatan Morning of Spirit (Studi Deskriptif Internalisasi Budaya Organisasi
Ethica Fashion and Friends Bandung Pada Kegiatan Morning of Spirit Dalam
Memberikan Motivasi Kerja Karyawan) Salam dan Salawat atas junjungan
Nabi Besar Muhammad SAW , Sauri Teladan umat manusia hingga akhir zaman,
Nabi Terakhir, yang tiada lagi nabi setelahnya.
Penulis Menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,namun,
penulis telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan
Skripsi ini. Oleh karena itu dengan senang hati penulis akan menerima kritikan,
koreksi dan saran-saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan
Skripsi ini. Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang
memberikan bantuan, arahan dan motivasi bagi penulis yang diberikan secara
langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada Orang tua penulis, Ayahanda tercinta Wawan Anwar dan Ibunda
tersayang Aat Siti Hamidah yang tak pernah letih memberikan dukungan moril
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dan materil selama perkuliahan dan terus mendoakan anaknya, serta Kakak lelaki
saya Fauzan Anwar Zunaedi serta kakak perempuan saya Ghyna Rahmillah
Anwar, yang juga turut menyemangati penulis selama penelitian.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran
dari masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor juga pendiri
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
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penelitian Skripsi ini.
3. Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi, yang telah memberikan waktu untuk menandatangani
berbagai perihal kebutuhan untuk penelitian Skripsi ini. Sehingga peneliti
bisa melaksanakan Sidang Skripsi sesuai dengan jadwal yang telah
disediakan.
4. Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu
Komunikasi sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah membimbing
dan mengarahkan penulis selama penulisan Skripsi.
5. Dr. Manap Solihat, M.Si. Selaku Dosen Wali yang semenjak awal
semester hingga akhir semester senantiasa membimbing, memberi arahan,
saran, kritikan dan memberikan motivasi serta semangat kepada peneliti
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6. Staf Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang senantiasa
memberikan ilmu, pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada
penulis selama perkuliahan
7. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu
penulis dalam pengurusan dan persuratan selama penyusunan Skripsi
maupun selama penulis berkuliah.
8. Ethica Fashion and Friends yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan informasi dan mengizinkan penulis untuk melakukan
penelitian.
9. Kepada Teman-Teman Dekat Seperjuangan, Fany Rachmasari
Choerunnisa, Eva Hanifah Rahmah, Nurul Aini, dan Tika Nur
Hasanah yang menjadi tempat bertukar pikiran dan mendukung satu sama
lain hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Moch Ridwan Ramadan, yang selalu membantu, menyemangati
dan menjadi teman berdiskusi yang menyenangkan hingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian ini
11. Kepada Teman Huru Hara, Rieska Alya, Annisa Nur Fadillah, dan
Gracella, yang menjadi tempat peneliti mendapatkan banyak masukan dan
dukungan.
12. Korps Protokoler Mahasiswa Unikom, yang menjadi tempat penulis
berkembang dalam segi karakter dan pengalaman juga sebagai tempat
berbagi.
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13. Teman-Teman IK 3 dan Humas 3, yang menjadi tempat belajar dan
berdiskusi peneliti selama masa perkuliahan.
14. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pembuatan Skripsi
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang
telah membantu dalam proses menyelesaikan Skripsi ini. Untuk menambah kualitas
dari Skripsi ini, maka kritik saran yang membangun selalu dinantikan. Terima
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