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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya 

kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Instagram Sebagai Media Promosi (Studi Kasus Instagram Sebagai Media 

Promosi Oleh Butik The Molism Pada Tahun 2017)”.  Laporan proposal skripsi 

ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program 

Strata-1 di Jurusan Makerting Communication & Advertising, Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Mercu Buana. 

Pada kesempatan yang berharga ini peneliti sampaikan rasa terima kasih 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

mendukung proses penulisan skripsi ini, Dan semua pihak yang telah ikut turut 

mebantu menyukseskan penyusunan skripsi ini dari titik awal hingga akhir. 

Dengan demikian penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – 

besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. Farid Hamid M.Si, sebagai Kaprodi Marketing Communication 

& Advertising sekaligus dosen pembimbing penulis. 

2. Ibu Dr. Agustina Zubair, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Mercu Buana. 

3. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

4. Kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan, baik secara 

moral, material, dan spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 
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5. Kepada Rizkia Nurmaulida selaku narasumber yang berkenan untuk 

berbagi informasi dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. 

6. Terimakasih kepada Rezi dan Linda Maretnaningsih yang tidak pernah 

lelah untuk selalu memotivasi, mendukung serta memberikan semangatnya 

kepada penulis. 

7. Sahabat - Sahabat yang selalu mendukung saya; Chintya Novianty, Rika 

Rahma, Annisa Maya, Reni Rahayu, Prabandini, Adiyatma Yudha, Rizky 

Yulianti, Tanti Widona, Salma Yudita, Deshinta Putriana Prayudi, Galuh 

Aditya, Sasha Jovika, Sasha Jovita, dan Rizkia. 

8. Teman – teman Tijel Squad, Mercu Tv, teman- teman IMO, KKM, KBS, 

FGD Support System, dan Fariz Mahendra untuk Suasana Kopi-nya, 

terimakasih untuk semua dukungannya dalam menyelesaikan penelitian 

ini.  

9. Keluarga besar Marcomm & Advertising yang tidak bisa dituliskan satu 

persatu. 

10. Teman – teman diluar sana yang tidak dapat disebutkan namanya satu 

persatu. 

Semoga Allah S.W.T selalu memberikan balasan yang setimpal atas 

seluruh bantuan yang telah diberikan.  

Peneliti menyadari bahwa laporan tugas akhir ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

dari segenap pembaca. Akhirnya, semoga laporan tugas akhir ini dapat berguna 
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dan bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji dan 

mengembangkannya. 
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