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KATA PENGATAR 

 

 Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkah dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi. 

Tugas Akhir Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kredibilitas Brand Ambassador 

“RANS” Terhadap Minat Beli Produk Skincare MS Glow”. Skripsi ini dibuat 

sebagai syarat untuk menuntaskan mata kuliah Tugas Akhir di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari banyak mendapatkan 

bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Tanpa bantuan mereka, 

penulis tidak akan mampu  menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi sesuai dengan 

tenggat waktu yang diberikan. Karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima 

kasih sebesar-besarnya kepada:   

1. Kedua Orang Tua saya, terima kasih Ayah Mohamad Subur dan 

Mama Heni atas segala dukungannya dan yang paling terpenting 

adalah doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Dan Adikku Sabita 

Amalia Putri dan Mohamad Satria Ramadhan 

2. Kepada Keluarga Besar Penulis yang telah membantu doa serta 

support untuk penulis 

3. Bapak Drs. Erman Anom, MM, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul  

4. Bapak Ikbal Rachmat, ST, MT selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Esa Unggul  

5. Bapak Sumartono, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih karena 

selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis demi 

menyempurnakan Skripsi penulis. 

6. Kepada seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menjalankan kuliah 

di Universitas Esa Unggul 

7. Kepada Teman-teman fikom angakatan 2017 yang turut memberikan 

semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini. 

8. Kepada Alumni, Senior Fakultas Ilmu Komunikasi UEU yang telah 

membantu memberikan motivasi, dan bahan materi untuk 

menyelesaikan Skripsi ini. 

9. Rekan sahabat Flowers: Uyun, Regita, Thira, Markiz yang selalu 

mensupport penulis untuk tetap optimis dalam mengerjakan Skripsi 

ini. 

10. Kepada Imam Baihaqi yang selalu memberikan semangat dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi. 
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11. Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan 

moril kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis 

mengucapkan terima kasih. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan seminar proposal ini masih jauh dari 

sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan atas kritik dan saran dari 

semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan 

karunianya kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dan semoga Seminar 

Proposal ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang telah membacanya. 

 

 

 

Jakarta, 11 Agustus 2020 

 

 

 

Safira Qonita 

 


