KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan
hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Video Instagram One Minute Booster @pemudahijrah Terhadap Perilaku
Keagaman Followers Akun Instagram @pemudahijrah”, sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi.
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari
berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan nikmatNya dalam hidup dan
kehidupan kita sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Rasulullah S.A.W. A.S. yang tak pernah henti – hentinya mendo’akan
ummatnya terlebih penulis untuk selalu mendapatkan rahmat serta nikmat dari
Allah S.W.T. Semoga sholawat dan salam selalu ditambah – tambah oleh Allah
S.W.T. kepada Beliau
3. Kepada Guru – Guru penulis yang selalu mendo’akan, membimbing, dan
menjadi motivasi khusus bagi penulis dalam proses pengerjaan skripsi dan
menjalani dalam kehidupan .
4. Kedua orang tua penulis H. Asmi Arianto dan Hj. Sulasmawati yang selalu
mendoakan penulis selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
5. Bapak Adi Bayu Mahadian, S. Sos., M.I.Kom sebagai dosen wali penulis yang
dari awal penulis memasuki jenjang perkuliahan hingga sekarang terus
memberikan arahan, nasehat, serta masukan kepada penulis.
6. Ibu Idola Perdini Putri, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing penulis yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi mahasiswa bimbingan
dan memberikan waktu serta perhatian dan pikirannya untuk dapat
terselesainya skripsi ini.
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7. Seluruh dosen pengajar program studi Ilmu Komunikasi yang telah
memberikan ilmu, wawasan, pemahaman serta pengalamannya selama penulis
mengikuti studi di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom.
8. Seluruh staf administrasi selama mengikuti program studi Ilmu Komunikasi
atas kelancaran informasi dan dukungan administrasi selama mengikuti
program pendidikan ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 yang telah
bekerjasama dengan baik selama kegiatan studi berlangsung.
10. Seluruh responden yang memberikan kesempatannya untuk pengumpulan data
selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan maupun dukungan, semoga Allah S.W.T. melimpahkan
rahmat dan karunianya kepada mereka semua.
Penulis menyadari bahwa skripsi 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 skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis
sendiri, dan umumnya bagi mahasiswa Universitas Telkom.

Bandung, 2 Mei 2018

Muhammad Fajar Ariawan
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