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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil’ alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas

kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, petunjuk dan

pertolongan – nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Negosiasi Antara CV. Dudi Jaya Abadi Dengan PT. Perkebunan

Nusantara VIII Dalam Memperoleh Tender Pupuk”. Penulis menyadari bahwa dalam

proses penulisan ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan

dan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala

yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada negosiator CV. Dudi Jaya Abadi yang

melakukan negosiasi untuk mendapatkan tender pupuk dari PT. Perkebunan

Nusantara VIII. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk melakukan penelitian

mengenai kegiatan negosiasi CV. Dudi Jaya Abadi untuk memperoleh tender pupuk

dari PT. Perkebunan Nusantara VIII, dengan bahasan mengenai tahap-tahap negosiasi

dan gambit negosiasi yang dilakukan oleh CV. Dudi Jaya Abadi.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
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telah memberikan bimbingan, dukungan, pengarahan, dan bantuan baik secara moril

maupun materil atas terlesaikannya usulan penelitian ini.

1. Bapak Dr. O. H. Hasbiansyah. Drs. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan arahan dan

semangat untuk mengerjakan.

2. Bapak Dr. Oji Kurniadi, Drs., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah memberikan kemudahan

dalam acc syarat sidang.

3. Ibu Dr. Ike Junita Triwardhani, S.Sos. M.Si sebagai ketua bidang kajian

Manajemen Komunikasi Universitas Islam Bandung, yang telah banyak

memebantu penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Bapak Dr. Yusuf Hamdan, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan

keramahannya telah membantu penulis dengan sabar dan baik hati, dan juga

yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan. Dan

menyempurnakan dari awal hingga selesainya skripsi ini. Semoga Bpk Yusuf

selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Kepada mama papa tercinta yang telah memberikan penuh semangat dan doa

tanpa henti dan batas, memberikan cinta dan kasih sayang yang sangat berarti

serta memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis selama

menempuh studi. Terimakasih Mah, Pah atas semuanya, aku saying sekali

mama papa.
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6. Kakaku dan kaka ipar ku tercinta Aa Dena dan Teh Sherly yang telah

memberi semangat dan doa kepada penulis.

7. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam

Bandung yang telah banyak mendidik dan membimbing penulis selama

kuliah.

8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam

Bandung. Terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan akademik dan

membantu dalam persiapan sidang.

9. Bapak Dedi Sonendar selaku Direktur CV. Dudi Jaya Abadi dan juga

narasumber dari penelitian penulis. Terimakasih atas kebaikannya dan

bantuan yeng telah diberikan kepada penulis.

10. R. Dwi Prio Hutomo, SH. yang telah membantu penulis mencari buku dan

juga memberi masukan dan selalu memberi semangat tanpa henti kepada

penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini.

11. Sahabat tercinta yang penulis sayangi, Pidi, Gilang, Dea, Hansa, Fadel, yang

telah memberi hiburan kepada penulis dan juga selalu memberi semangat dan

juga selalu mengisi hari-hari penulis dan suka-duka selama perkuliahan.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

atas semua bantuan, doa dan dukungannya selama ini. Semoga semua

kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.
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Dengan kesadaran penulis atas kekurangan, dan keterbatasan yang dimiliki

penulis serta tidak luput dari kesalahan, dan ketidaksempurnaan, maka saran dan

kritik sangat penulis harapkan guna menyempurnakan serta menambah wawasan di

masa mendatang.

Bandung, Oktober 2015

Venia Saraswati
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