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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang tak
terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis
Efektivitas Iklan Social Media Sebagai Media Promosi (Studi Kasus : Instagram
TAYA.ID)” sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Strata-1 Teknik Industri
Universitas Telkom. Pengerjaan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak, untuk itu rasa terima kasih diucapkan kepada:
1. Allah SWT, atas segala kenikmatan, anugrah, kesehatan dan karuniaNya yang
senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan Tugas Akhir.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Sudjarwo dan Ibu Herly Manah Sari
atas segala doa, dukungan, kasih sayang, materi dan kepercayaan yang telah
diberikan sejak kecil hingga saat ini.
3. Kedua kakak dan adik penulis, Abdi Pramudi, Anggoro Budiono, dan Andrian
Prakoso yang selalu mempercayai, mendukung, dan merindukan penulis.
4. Teman spesial penulis, Yuni Dwi Susanti yang selalu menemani, mempercayai,
mendukung, memberi saran dan merindukan peneliti.
5. Bapak Dr. Ir. Husni Amani, M.B.A., M.Sc. selaku dosen pembimbing I dan
Pembina proposal penelitian yang senantiasa memberi arahan, ilmu, dukungan,
waktu, masukan, dan kesabaran kepada penulis.
6. Bapak Wawan Tripiawan, S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing II senantiasa
memberi arahan, ilmu, dukungan, waktu, semangat, saran, dan kesabaran kepada
penulis.
7. Ibu Mira Rahayu, S.T.,M.T. selaku dosen wali penulis yang senantiasa
memberikan bimbingan, arahan dan bantuan selama perkuliahan di Universitas
Telkom.
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8. Abimanyu dan Thierza selaku sahabat dan saudara yang berkesan bagi penulis
yang tidak pernah lelah mendengarkan keluhan dan juga memberikan saran serta
semangat yang tiada henti selama penulis berada di Telkom University.
9. Keluarga besar UKM Bola Basket selaku UKM yang telah menemani selama 5,5
tahun selama penulis berada di Telkom University dan tiada henti memberikan
dukungan kepada penulis.
10. Keluarga Besar RM Padang Pandjang yang telah menjadi rumah makan favorit
penulis selama berada di Telkom University dan bersedia menyediakan tempat
tinggal untuk penulis di akhir masa kuliah.
11. Keluarga Batavia On Telkom 2012 yang selalu setia menemani penulis sewaktu
kuliah hingga akhir dan selalu memberikan semangat serta sebagai tempat bertukar
pikiran.
12. Keluarga Besar Olimpiade Telkom dan juga BOT yang telah mengajarkan ilmu
soft skill dan menjadi keluarga penulis selama di Telkom University.
13. Keluarga Insider dan Indies 852012. Terima kasih atas semangat, saran, serta
waktu yang diberikan kepada penulis.
14. Teman – teman TI-36-07 sebagai sahabat di kelas yang menemani selama 4 tahun
di Telkom University.
15. Seluruh dosen dan staff Fakultas Rekayasa Industri yang telah memberikan
pembelajaran yang bermanfaat, baik akademis maupun non akademis selama penulis
menuntut ilmu di Universitas Telkom.
Terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga segala perbuatan baik yang telah
diberikan akan selalu berarti bagi penulis selamanya. Dan semoga tugas akhir ini
akan bermanfaat bagi pembaca. Amin
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