KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena atas rahmat, karunia
dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh
Penggunaan Celebgram (Celebrity Endorser Instagram) Rachel Vennya terhadap Minat
Beli Sate Taichan “Goreng” di Kota Bandung”. Sholawat serta salam semoga terlimpah
kepada Nabi Muhammad SAW.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program
sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom. Selama
pengerjaan skripsi, penulis menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dari
penulis tetapi berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak maka penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang
sedalam-dalamnya kepada:
1. Allah SWT atas berkah, nikmat dan karunianya yang tak terhingga.
2. Bapak Jaya Rahmad, S.E., Ak. dan Ibu Desiana Ermawati, S.E. selaku orang
tua yang penulis cintai dan selalu mendoakan untuk kelancaran penyusunan
skripsi, memberikan semangat dan motivasi, memberikan dukungan secara
moril dan materil serta memberikan kasih sayang yang tiada henti kepada
penulis.
3. Adik penulis, Muhammad Abiyyu yang memberikan dukungan, perhatian dan
pengertian kepada penulis.
4. Bapak. Prof. Dr. Adiwijaya S.Si,. M.Si., selaku Rektor dan pimpinan tertinggi
Universitas Telkom.
5. Ibu Ade Irma Susanty, Ph.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Universitas Telkom.
6. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds., selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Telkom.
7. Ibu Nofha Rina, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing terbaik yang sangat
sabar, ikhlas dan menerima pendapat penulis serta senantiasa memberikan
motivasi dan bantuan selama bimbingan skripsi dari awal hingga selesai.
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8. Ibu Dini Salmiyah Fithrah Ali, S.S., M.Si. selaku dosen wali yang
membimbing dan mengarahkan perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di
Universitas Telkom.
9. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Telkom yang telah
memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk penulis.
10. Seluruh responden penelitian yang telah bersedia memberikan bantuan dan
meluangkan waktunya dalam penelitian ini.
11. Bapak Teddy Al-Rasyid selaku supervisor Sate Taichan “Goreng” Kota
Bandung yang telah bersedia untuk memberikan data penelitian kepada
penulis.
12. Seluruh Staff Akademis Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Telkom yang
telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses
penyusunan skripsi.
13. Nenek Opet, Bude Dian, Daddy, Om Iwan, Mas Harris, Mba Andari, Hafiz
yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doa kepada
penulis untuk menyelesaikan skripsi.
14. Nofris Azmansyah dan Dwinta Adythia Aska teman seperjuangan penulis
yang telah membantu, menemani dan memberikan semangat serta dukungan
kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
15. Teman-teman Gajah Mungkur, Vira Triwiarma, Galuh Wulandari, Vita
Rosalinda, Chairunnissa, Karina Banowati, Amalia Nurul, Gita Safitri, Rifa
Faadhilah dan Siti Novita yang sudah menjadi penghibur, sedia untuk
membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
16. Teman-teman Epithings, Evi Febrianti Berlian Sianipar, Shinta Nada Puspita,
Dear Miranda dan Maffira Citra Putrianto yang sudah menjadi penyemangat
serta senantiasa memberikan masukan, dukungan dan motivasi dalam proses
penyusunan skripsi.
17. Teman-teman satu angkatan di Prodi Ilmu Komunikasi Spartan 2014 yang
sudah saling mendukung dan berjuang agar mencapai target perkuliahan di
Universitas Telkom.
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18. Teman-teman kelas KM 38-01 dan MC-02 yang sudah saling mendukung dan
berjuang agar mencapai target perkuliahan di Universitas Telkom.
19. Rachel Vennya selaku celebgram yang menginspirasi penulis dengan tema
penelitian ini.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan serta dukungannya, semoga Allah SWT melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam teknik
penulisan, struktur bahasa, ataupun persepsi ilmiah. Untuk itu, penulis sangat
mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.
Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
sendiri dan umumnya bagi mahasiswa Universitas Telkom.

Bandung, 2 Januari 2019

Rana Aushaf
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