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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya 

penelitidapat menyelesaikan proposal tugas akhir skripsi ini. Tak lupa 

shalawat beriring salam peneliti haturkan kehadirat junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW sang tauladan mulia umat Islam, karena dengan petunjuk, 

rahmat, dan hidayah-Nya proposal skripsi ini dapat terselesaikan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Proposal skripsi yang akan diajukan ini berjudul PERANCANGAN 

STRATEGI PROMOSI CLICK CORNER MUSIC CAFE DI MEDIA 

INSTAGRAM TAHUN 2018 ini dibuat guna memenuhi memenuhi salah 

satu syarat kelulusan. 

Penyelesaian proposal tugas akhir skripsi ini tidak dengan mudah 

peneliti raih tanpa diringi kerja keras dan tanpa adanya doa, bantuan, support 

baik secara moril maupun materil dari semua pihak yang terkait. Untuk itu 

peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran maupun doa dalam 

menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula 

peneliti setulusnya menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. Ahmad Maulyana, M.Si, selaku dosen pembimbing 1, terima kasih  

atas setiap waktu, masukan, bimbingan dan pengetahuan berharga 

yang selalu diberikan kepada perancang.  

 

https://lib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

2. Berliani Ardha, M.Si, seklaku dosen pembimbing 2, saya yang telah 

memberikan memotivasi untuk menyelesaikan perancangan ini.  

3. Dr. Farid Hamid M.Si, selaku Kepala Bidang Studi Marcomm and 

Advertising Mercu Buana.     

4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada 

peneliti. 

5. Staf dan karyawan Perpustakaan serta Administrasi Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Mercu Buana. 

6. Kepada Orang Tua dan keluarga besar peneliti yang telah memberikan 

doa, kasih sayang serta dukungan, baik secara moral, material, dan 

spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kepada tim seperjuangan skripsi aplikatif, Barly dan Afriyandi yang 

selalu kooperatif dan saling mendukung dan memberi semangat serta 

pengalaman baru dari awal hingga akhir. 

8. Kepada keluarga besar pondok pinang 1 yang selalu memberikan doa 

dan semangat yang tiada henti - hentinya kepada penulis.  

9. Teman – teman seperjuangan Boy Uler Squad; Hairul Saleh , Chandra 

Nurwansyah, Aryo Dwi Putra, Ridwan Hersandi, Vikri Rinaldy, Raka 

Mantik, Syaiful Maarif, Dzaky Mutawali, Malik Abdulah dan terima 

kasih untuk semua dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini 

10. Intan Desitrinita makasih atas dukungannya 

11. Keluarga besar Marcomm & Advertising khususnya yang tidak bisa 

dituliskan satu persatu. 
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12. 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 

dan bermanfaat terutama bagi pihak - pihak yang tertarik untuk mengkaji dan 

mengembangkannya. 

 

Jakarta, 28 Agustus 2018 

 

 

Randy Handika  
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