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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan
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rahmat

dan

berkat-Nya

sehingga

penulis
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menyelesaikan tugas akhir peduli negeri.
Adapun penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan
yang harus dipenuhi bagi Mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu
Komunikasi, Program Studi Digital Advertsing and Marketing Commucation.
Berkaitan dengan hal diatas maka tidaklah berlebihan bila penulis dalam
kesempatan ini megucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang
telah diberikan oleh berbagai pihak.
Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan terbesar dari
dasar hati yang paling dalam kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si dan Ibu R.A. Loretta Kartika Sari, SE,
M.Ikom, Selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi,
dukungan, serta pengajaran yang baik selama penulis mengerjakan laporan
dan menjalankan kegiatan tugas akhir peduli negeri.
2. Ibu Istiqomah (Iis), Selaku pemilik usaha produk Cumi Crispy yang telah
bersedia bekerjasama untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas
akhir peduli negeri.
3. Ibu Yuni Tresnawati, M.Si, Selaku Ketua Bidang Studi Digital
Advertising and Marketing Communication, yang telah memberikan
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melaksanakan perkuliahan.
4. Ibu Dewi Sad Tanti, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Bidang Studi Digital
Advertising and Marketing Communication, yang telah memberikan
dukungan,

motivasi,

serta

pengajaran

yang

baik

selama

penulis

melaksanakan perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Digital Advertising &
Marketing Communication yang telah memberikan dukungan, tenaga,
waktu, pikiran, serta pengajaran yang baik selama penulis melaksanakan
perkuliahan.
6. Staf dan karyawan Universitas Mercu Buana yng memberikan banyak
bantuan, kerjasama, dan pengajaran yang baik kepada peneliti dalam
memenuhi data-data yang dibutuhkan untuk tugas akhir skripsi.
7. Yang penulis cintai, Orang tua tersayang papa, mama dan seluruh keluarga
besar yang memberikan doa, motivasi, kasih sayang, serta dukungan, baik
secara moral, material, dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir peduli negeri ini.
8. Dan yang penulis kasihi, Yulius Danu Setianto, yang selalu bersedia
membantu, memberikan doa, dukungan dan motivasi selama penulis
melaksanakan kegiatan tugas akhir peduli negeri.
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9. Sahabat tercinta, Nadya Rizki Amalia, Mutiarani, Nindya Yuliarta,
Primashanti, Putri Nathasya, Sarah Nabilah Dara, dan Alindra yang selalu
memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman – teman digital advertising and marketing communication yang
penulis kasihi, Siti Novi Anggraini selaku creative director dalam tim tugas
akhir peduli negeri bersama penulis, Melisa Apriani, Cut Salma Irhamna,
Ken Arum Intan Sari, Livia Galuh, dan Rafly Zanuar serta teman – teman
digital advertising and marketing communication lainnya, yang telah
memberikan dukungan dan semangat selama penulis melaksanakan kegiatan
tugas akhir peduli negeri.
Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat
kekurangan didalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu saran dan kritik yang
sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan
penulis semoga tugas akhr peduli negeri ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta
dapat menambah ilmu pengetahuan.

Jakarta, 17 Juni 2019

Margaretha Eka Febriana
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