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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan karunia – Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Selebriti Mikro Gita Savitri Sebagai 

Endorser di Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen Pada 

E-Commerce Hijup.com”. Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan 

untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Komunikasi 

Jurusan Marketing Communication & Advertising, Universitas Mercu Buana. 

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak jarang penulis menemui berbagai 

macam kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan serta dukungan dari 

berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi kesulitan tersebut. Oleh karena 

itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang secara 

langsung atau tidak langsung membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Keluarga tercinta, terlebih untuk kedua Orang Tua penulis Bapak Supardi dan 

Ibu Emi Lustina, serta adik – adik penulis, Dyah, Aura, dan Bisma yang 

selalu melimpahkan cinta, doa, motivasi dan pengorbanannya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Morissan, MA. selaku dosen pembimbing, atas kesediaan, kesabaran, 

kritik dan saran, ilmu serta wawasan yang beliau berikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si. selaku ketua bidang studi Advertising & 

Marcomm Universitas Mercu Buana, serta selaku ketua sidang skripsi, terima 

kasih atas masukkannya untuk perbaikan penelitian ini. 

4. Ibu Dewi Sad Tanti, M.Si. selaku penguji pada seminar proposal, terima kasih 

atas masukkan dan saran yang Ibu berikan untuk perbaikan penelitian ini. 

5. Ibu Sofia Aunul, M.Si. selaku penguji pada sidang skripsi, terima kasih atas 

masukkannya untuk perbaikan penelitian ini. 

6. Ibu Sri Hesti, M.Ikom. selaku dosen mata kuliah Riset, yang selalu membantu 

dan memberikan saran serta kritik kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen Marketing Communication & Advertising Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

8. Teman – teman seperjuangan di Jurusan Marketing Communication & 

Advertising angkatan 2014 Universitas Mercu Buana, khususnya Rosalina 

Rahayu, Sisca, dan Kurniawan yang telah banyak membantu dan memberikan 

support kepada penulis. 

9. Teman – Teman di Ambient Digital Indonesia, Bella Yulinda yang telah 

banyak membantu penulis dan Meilani Lingga yang juga menjadi teman 

diskusi tentang penulisan skripsi, terima kasih banyak! 

10. Last but not least, Hilmi Ulwan terima kasih atas doa, support dan 

kesabarannya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dari 

seluruh pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan hingga penyusunan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan penelitian di 

bidang ilmu komunikasi. Penulis meyadari akan kekurangan skripsi ini. Oleh 

karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan 

skripsi ini. Sekian dan terima kasih. 

 

 Jakarta, 23 Agustus 2018 

 

 Dina Restanova Darma Amini 
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