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Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karuniaNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Narsisme Sebagai 

Personal Branding Selebgram di Media Jejaring Sosial Instagram”. Adapun tujuan skripsi ini 

adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi di 

fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana jurusan Public Relations. 

Banyak kesulitan, dan kendala yang dialami penulis, begitu juga hal yang menyenangkan 

dan menyedihkan mewarnai proses penelitian skripsi ini. Tetapi tidak ada pilihan selain 

menikmati proses penyelesaian ini dengan selalu sabar dan tersenyum. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta 

dorongan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

 

1. Dr. Ahmad Mulyana, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

pengetahuannya, senantiasa membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. Elly Yuliawati, M.Si selaku Ketua Bidang Studi Public Relations Universitas Mercu 

Buana 

3. Ponco Budi Sulistyo, M.Comn, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana 

4. Dr. Agustina Zubair, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 
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5. Kedua orang tua tercinta Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Nurdin serta adik – adikku Deswita 

Silfani dan Alghifari atas segala bentuk dukungan baik moral maupun material. Dan atas 

segala bentuk perhatian, pengertian, kesabaran, serta semangat yang tak pernah putus yang 

diberikan kepada penulis. 

6. Anugrah Ramadhan, suami tercinta dan anakku tersayang Devano Ramadhan yang telah 

memberikan semangat dan motivasi yang tdk putus-putusnya sehingga penulis tetap 

bersemangat menyelesaikan skrpsi ini. 

7. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Universitas Mercu Buana 

8. Sahabat-sahabat di Fikom Angkatan 2012, terima kasih atas semua dukungan dan semangt 

kepada penulis. 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, terima kasih atas dukungannya. 

 

Kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berharga 

untuk dijadikan referensi bagi kita semua. 

 Akhir kata penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis terima dengan senang 

hati dan tangan terbuka, agar nantinya membawa kemajuan di masa mendatang. 
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