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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaannirrahim,  
 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan  

segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan. Skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya  

Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Media Sosial 

(Facebook dan Twitter) Terhadap Guerilla Marketing, Events-based Marketing, 

dan Implikasinya Terhadap Brand Awareness (Studi Kasus Kompasiana.com)” 

ini, penulis mengalami berbagai macam masa yang sulit dalam penyelesaiannya, 

namun semangat serta dukungan dari orang  sekitar membuat penulis merasa 

ingin cepat menyelesaikan Skripsi ini.  

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman. Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Dr. Rina Astini, 

M.M., CPM (Asia) selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA, CIPSAS.,CMA, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen S1, Fakultas 

Ekonomi dan Bisinis Universitas Mercu Buana. 

4. M. Soelton Ibrahem, S.Psi., MM selaku Sekretaris I, Fakultas Ekonomi dan 

Bisinis Universitas Mercu Buana. 

5. dan Ibu Ryani Dhyah Parashakti, SE, MM selaku Sekretaris II, Fakultas 

Ekonomi dan Bisinis Universitas Mercu Buana. 
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6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Seluruh karyawan dan staff yang bekerja untuk Kompasiana.com. 

8. Kedua orang tua saya, kakak dan adik-adik saya, Om/Tante dan saudara-

saudara saya yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan hingga 

menginpirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman kuliah angkatan Tahun 2012 yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat, terutama untuk Novelisa, Dyah, Hendi, Jaka 

Wilantara, dan Ghina 

10. Sahabat-sahabat saya sejak SMA yang tergabung dalam Pasgoq (Pasukan 

Goqil) Verra, Ipeng, Gewepin, Sepian, Dinar dan Alm Andi. 

11. Pihak-pihak lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, dukungan serta doanya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Penulis juga menyadari 

bahwapenulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis 

mengucapkan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada skripsi ini dan 

berharap semoga dapat diperbaiki pada waktu mendatang baik oleh penulis 

sendiri. 

 

Jakarta, 14 Februari 2018 
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