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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

“Selesaikan yang telah dimulai” (Umi Kuswatun H.) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah atas kemudahan serta rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tiada henti 

mendoakan,memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan dengan 

sebaik mungkin serta selalu memberikan yang terbaik untuk saya selama ini. Selain itu skripsi 

ini saya persembahkan untuk saudara, teman dan sahabat saya yang senantiasa memberikan 

motivasi tiada henti serta mendoakan kelancaran dalam perjalanan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah 

melimpahkan taufiq, hidayah serta rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi ini tanpa ada halangan dan kendala yang cukup berarti. 

Penelitian skripsi yang berjudul “DIGITAL MEDIATED COMMUNICATION IN THE 

DIGITAL WORK DESIGN” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang. 

Dalam  penyelesaian penelitian skripsi ini penulis tidak bekerja sendiri dan tidak  lepas dari 

bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-

banyaknya atas bantuan serta dukungan yang diberikan kepada :  

1. Ibu Hj.Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, 

mengarahkan, mengampu dan memberikan motivasi serta saran-saran kepada penulis 

sehingga penelitian skripsi ini dapat tersusun dengan lancar dan baik. 

2. Bapak Dr. Ardian Adhiatma, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi serta dukungan moral kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

3. Orang tua penulis, Bapak Munaji dan Ibu Siti Maryatun yang selalu memberikan doa, cinta 

kasih sayang dan dukungan moral yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat 



 
 

 

menyelesaikan skripsi dengan baik dan dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Adik penulis, Hidayah Noor Aini yang senantiasa ikut memberikan dukungan saat malas 

untuk mengerjakan penulisan skripsi, memberikan support yang tiada henti. 

5. Seluruh dosen beserta staf Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang 

sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

6. Teman dan  sahabat terdekat Reni Diah Sari, Afriana Indah Sari, Nailil Muna, Tina Rahayu, 

Yumna Iffa, Yola Dewana Putri, Kholidatun Nisa, Lilis Fitirana, Fikri Amrullah Muryasani, 

Irfan Althof Rosyidi yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam bentuk semangat, 

doa, maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. 

7. Teman serta Sahabat kelas Excellent Class dan seluruh teman-teman  manajemen saya 

angkatan tahun 2015 Unissula, terima kasih atas doa dan saran-saran yang diberikan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

8. Kepada seluruh pihak serta teman-teman penulis lainnya yang tidak disebutkan namanya 

satu-persatu, semoga Allah selalu memberikan ridho serta rahmat-Nya kepada kita semua 

atas kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan serta masih jauh dari hasil yang sempurna, baik dalam materi maupun tata cara 

dalam penulisannya. Oleh karena  itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat  

membangun guna penyempurnaan penelitian skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga 

penelitian skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun para pembaca 



 
 

 

lainnya sehingga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dikemudian hari amin ya Rabbal 

‘alamin. 

 

 

      Semarang, 11 Februari 2019 

Penulis, 

 

Umi Kuswatun Hasanah 

 

 


