
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam Pencipta segala 

kehidupan yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya Serta dengan atas Kuasa-

Nya lah. Salawat dan Salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan 

umat manusia hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Strategi Bauran Promosi Fish Streat 

Bandung (Studi Deskriptif Mengenai Strategi Bauran Promosi Fish Streat 

Bandung Melalui Media Sosial Instagram dalam Menarik Minat Konsumen)” 

 Ucapan terimakasih yang tiada hentinya kepada ibunda Saripah Sri Rahayu 

dan ayahanda Zulhamsyah 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.  

 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 
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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 

sebesarbesarnya ingin peneliti sampaikan kepada: 

1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., AK., CA. selaku 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan 

memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegitan penelitian. 

2. Yth. Dr. Melly Maulin P, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dan memberi izin kepada peneliti untuk 

melakukan kegiatan penelitian. 

3. Yth. Dr. Manap Solihat., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi yang telah membantu dan memberi izin kepada peneliti untuk 

melakukan kegiatan penelitian. 

4. Yth. Inggar Prayoga, S.I.Kom,. M.I.Kom. selaku dosen wali yang 

membimbing saya selama di IK-3. 

5. Yth. Tine Agustin Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku dosen 

pembimbing yang telah membimbing dengan sepenuh hati memberikan 

banyak ilmu, masukan, semangat dan evaluasi pada peneliti hingga dapat 

menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan tepat pada waktunya. 

Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin. 

6. Yth. Ketua Sidang Sekaligus Penguji terimakasih telah menyempatkan 
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waktunya dan juga terimakasih atas segala masukan yang diberikan. 

7. Yth. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan pengajaran yang luar biasa selama masa perkuliahan di 

Universitas Komputer Indonesia. 

8. Yth. Sekertariat Program Studi Ilmu Komunikasi yakni untuk Astri 

Ikawati A.Md.Kom. dan Ratna Widiastuti, A.Md yang telah membantu dan 

mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan akademik di Program 

Studi Ilmu Komunikasi. 

9. Yth. Dita Karunia, S.I.Kom. Senior sekaligus kakak yang selalu 

memberikan semangat dan berbaik hati untuk selalu membantu saya dalam 

menulis Skripsi ini. 

10. Yth. Febrizia Ananda Putri, Suciana Novelia, Ayun Nafi, Aslla 

Maulani teman seperjuangan yang selalu menemani saya dalam Skripsi ini. 

11. Seluruh teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2017 teman 

seperjuangan yaitu IK-3 2017 dan IK-Humas 5 2017 yang selalu menemani 

dan membantu selama perkuliahan. 

12. Yth. Muhammad Dzikri S teman terkasih yang selalu menemani dan 

membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini serta memberikan semangat 

dan doa dengan sabar menghadapi saya yang selalu ribet setiap harinya. 

Terimakasih selalu menemani dengan hati yang ikhlas dan tulus. 

13. Seluruh Staff Fish Streat Otlet Bandung yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk peneliti dalam memberikan data atau informasi yang 
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dibutuhkan peneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar 

dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

 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. 

 

Bandung, Agustus 2021 

         Peneliti, 

       

  

 

 

 

 

        Deva Astrianti R 

        NIM. 41817110 
 

  


