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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat dan ridho-Nya penulis diberikan kekuatan, nikmat, dan karunia 

yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul  

“Strategi Komunikasi Geoff Max Melalui Media Sosial Instagram (Studi 

Deskriptif Tentang Strategi Komunikasi Geoff Max Bandung Melalui Media 

Sosia Instagram dalam Mempromosikan Produknya)” 

 
Ucapan terimakasih yang tiada hentinya saya berikan pada Ayahandaku 

Kapten Ruslan beserta Ibundaku Nyonya Suhartati. Kedua orangtua yang selalu 

memberikan semangat, doa, dan memberikan segala dukungan yang dibutuhkan. 

Terimakasih untuk semua dukungan kalian yang sangat berarti, keberadaan kalian 

sangat memberikan semangat hidup yang sangat tinggi. Semoga kita selalu bisa jadi 

manusia yang berbahagia di atas dunia yang indah ini. 

 
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan proses penyusunan Skripsi ini 

tidaklah lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan 

segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan ingin mendapat kritik, masukan 

dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat 

baik bagi peneliti maupun bagi pembaca pada umumnya. 

 

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti serta 

beragam kendala yang ada, peneliti menyadari bahwa proses penyusunan Skripsi 

ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

materil, dukungan, semangat, kritik dan nasehat sehingga proses penyusunan 



Skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-

besarnya ingin peneliti sampaikan kepada: 

 

1. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberi izin kepada peneliti 

untuk melakukan kegitan penelitian. 

 
2. Yth. Dr. Rismawaty M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

telah membantu dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan 

penelitian. 

 
3. Yth. Melly Maulin P. S.Sos., M.Si selaku dosen wali sekaligus yang selalu 

memberikan bimbingan dan arahan juga motivasi yang sangat berarti bagi peneliti 

sehingga dapat memiliki semangat untuk menyelesaikan penelitian ini tepat pada 

waktunya. 

 
4. Yth. Wiki Angga Wiksana, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

mebimbing dengan sepenuh hati memberikan banyak ilmu, masukan, semangat 

dan evaluasi pada peneliti hingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini 

dengan tepat pada waktunya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan oleh 

Allah SWT, aamin . 

 
5. Yth. Dr. Yuni Mogot, M.Si - selaku penguji pada proses pelaksanaan sidang 

yang telah memberikan masukan saran serta gambaran mengenai penelitian yang 

membantu akan kekurangan penelitian, hingga akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan 

YME. 

 
6. Yth. Inggar Prayoga, M.I.Kom - selaku ketua sidang pada proses pelaksanaan 

sidang yang telah memberikan masukan yang membantu akan kekurangan 

penelitian, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga 

Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin. 

 



7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

telah memberikan pengajaran yang luar biasa selama masa perkuliahan di 

Universitas Komputer Indonesia. 

8. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi yakni untuk Mba Astri 

Ikawati A.Md.Kom dan Mba Ratna Widiastuti Dwi A.Md yang telah membantu 

dan mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan akademik di Program 

Studi Ilmu Komunikasi. 

  
9. Yts. Shabrina dan M. Rifky Faisal Syahputra kakak dan adik yang selalu 

memberikan hiburan dan semangat disaat melakukan proses penyusunan Skripsi. 

Terimakasih telah menemani menyusun penelitian ini. 

 
10. Yts. Ega Vani Oktaviani wanita spesial pilihan semesta yang selalu sabar 

menghadapi gempuran amarah dari peneliti yang tidak bisa bersabar. Apapun 

yang menanti di masa depan, setidaknya daku bahagia saat ini. Terimakasih 

selalu jadi panutan, motivasi, dan penggerak untuk terus melangkah maju 

menantang dunia dengan senyuman dan kepala terangkat. 

  
11. Yts. Mezar , Amin, Carol yang telah menghabiskan waktu dan masa muda 

yang gila bersama-sama., semoga di masa depan kita bisa tertawa lepas 

membicarakan kerasnya masa lalu di atas indahnya pantai Bali. 

12. Yth. Saudari Wike Permana S.I.Kom yang selalu jadi tempat bertanya dan 

meminta bantuan selama proses skripsi, terimakasih banyak. Maaf peneliti 

selalu merepotkan di setiap kesempatan. You’re the real MVP!. 

 
13. Kpd. Sdr Decky selaku Pemimpin Pemasaran Media Sosial Geoff Max Bandung 

yang selama proses penyusunan Skripsi ini peneliti selalu menganggu waktunya 

serta bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti dalam memberikan data atau 

informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Geoff Max 

Bandung. 

 



14. Kpd. Sdr Yogi selaku HR SPV Geoff Max Bandung yang telah bersedia 

menyempatkan waktu kerjanya untuk peneliti serta memberikan seluruh informasi 

mengenai Geoff Max Bandung sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. 

 
15. Seluruh Karyawan Geoff Max yang telah membantu peneliti yang tidak bisa 

peneliti sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan serta informasi yang 

telah diberikan kepada peneliti. Semoga Geoff Max dapat lebih berkembang dan 

segala tujuan kedepannya dapat terlaksanakan dengan lancar, aamiin. 

 

 

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan Skripsi ini, Atas segala doa, semangat, 

bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon 

maaf bila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. 

 
Akhir kata, peneliti berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa 

mendatang sesuai dengan fungsinya. 
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