KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: strategi official host yogrt live terhadap
konten “candy”di media sosial yogrt live.
Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada kedua
orang tua saya yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih saying serta perhatian moril
maupun material. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan
keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada peneliti.
Penghargaan dan terima kasih peneliti berikan kepada bapak Rahmadya P. Nugraha, M,Si
selaku Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih
kepada:
1. Terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberi kesehatan dan juga memudahkan
saya mengerjakan tugas akhir.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah mendidik saya dengan
baik dan menyekolahkan saya hingga perguruan tinggi. Bahkan kata terima kasih
sekalipun masih belum bisa membalas perjuangan kedua orang tua saya yang saya cintai.
3. Terima kasih kepada eyang kakung saya alm. H.Saleh yang menjadikan saya sebagai
cucu tersayang walaupun sejak saya kecil sudah di surga dan yang pasti selalu
mendoakan yang terbaik untuk saya.
4.
Teruntuk kepada keluarga besar baik yang selalu mensupport saya dan selalu
mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terutama untuk eyang putri
yang hedon.
5. Kepada Muhammad Rizky Pratama yang selalu menemani saya, mendukung saya dan
menjadi laki-laki yang sangat berpengaruh besar dalam hidup saya. Terima kasih untuk
support yang tiada henti hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6.

Terima kasih juga kepada bapak Rahmadya Putra. N ,M.Si selaku dosen pembimbing
tugas akhir yang selalu menyempatkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi
saya.
7. Terima kasih kepada dosen pembimbing akademik bu Sofia Aunul,SE,M.Si.
8.

Saya turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Farid
Hamid, M.Si dan bu Rika Yessica,S,Ikom selaku ketua siding dan penguji ahli di siding
tugas akhir saya.
9. Kepada teman-teman yang selalu menyanyakan saya kapan lulus. Terima kasih ejekan
kalian membuat saya semangat dan dapat menyelesaikan tugas akhir saya. Skripsi yang
saya buat saya persembahkan pula untuk kalian-kalian.
10. Buat teman-teman ropang yang mungkin belum lama kenal saya. Saya ucapkan terima
kasih karena sudah memberi semangat. Untuk yang masih mengerjakan skripsi semangat
jangan putus asa.
11. Kepada kedai kopi kani terima kasih sudah menyediakan kopi setiap saya mengerjakan
tugas akhir ataupun sedang menyendiri.
Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi
kesempurnaanya dan semoga bermanfaat bagi semua. Amin.
Jakarta,
Intan Apriliyanti
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