KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
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 dan tepat pada waktunya.
Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Penggunaan Fitur LINE
Webtoon Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Membaca Komik” 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.
Di dalam proses pembuatan Skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, penulis merasa masih

memerlukan bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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penulis. Terima kasih telah memberikan saran, waktu, nasihat serta
perhatian yang sangat bermanfaat kepada penulis.
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Keluarga tercinta, Ayah Agus Sugandi, Ibu Jumiati, dan kakak ku tercinta,
Dian Ratnasari S.Ikom yang selalu memberikan dukungan dan semangat
kepada penulis baik dalam bentuk moril maupun materil, serta kasih
sayang kepada penulis dan doa yang tiada hentinya.
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Paramitha Aprilia Dias, kekasih dan motivator pribadi yang tanpa henti
selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia
berikan adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk
berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari sebelumnya.

7.

Untuk teman-teman Universitas Mercu Buana angkatan 2015, grup
ANKER, BYWI, WARSDEY, dan KAVLING 8 lalu teman seperjuangan
mengerjakan skripsi (Maya Andela, Habibah Alma, Pristicia Ananda,
Anisa Widya, Friska), dan juga Sahabat – Sahabat saya (Galih Arnu,
Andre Febriansyah, Alifka Rizqi, Indra Wijaya, Soni Irawan) Terima kasih
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kalian semua.
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Semua pihak yang telah membantu terselesainya Skripsi ini, namun tidak
dapat disebutkan satu per satu.
Jakarta, 02 September 2019
Alfan Heriyanto
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