KATA PENGANTAR
Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dan peneliti, ingin memanjatkan
puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berikut yang berjudul “ANALISIS
BAURAN KOMUNIKASI PEMASARAN “SCOOP & SKOOPS” DI MASA
PANDEMI COVID-19”. Penulisan tugas akhir berikut diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas
Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Dalam penyusunan tugas akhir tersebut
penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir tersebut.
Penyusunan dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dan bimbingan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan segala karunia ,hidayah, rezeki, dan
kesehatannya kepada penulis selama melaksanakan penulisan tugas
akhir ini;
2. Orang tua penulis, Bapak Yana Suryana dan Ibu Yunani Rahmawati.
Yang senantiasa terus menerus mendukung penulis secara fisik dan
batin untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Anya Yuthika selaku kakak dari penulis yang senantiasa selalui
menenangkan penulis ketika kala penulis sedang mengalami stres
ketika mengerjakan tugas akhir ini;
4. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds selaku Kaprodi S1 Ilmu
Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom;
5. Farah Saraswati sebagai teman, sahabat, dan pasangan yang senantiasa
membantu, mendukung, dan mendorong penulis untuk tetap semangat
dan fokus selama penegerjaan tugas akhir ini;
6. Ibu Martha Tri Lestari sebagai dosen wali sekaligus dengan dosen
pembimbing dari penulis. Yang senantiasa ikhlas membantu dan
mendorong penulis untuk dapat mengerti dan memahami isi penelitian
yang dikerjakan sebagai tugas akhir ini;
7. Tim manajemen Maher Koffie sebagai eks rekan kerja penulis untuk
senantiasa memaklumi penulis untuk tidak terlibat sementara pada
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pekerjaan yang ada, dan senantiasa mendukung penulis untuk
menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Semua rekan dari AMOFirstCall selaku rekan-rekan kerja yang
senantiasa selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis untuk
tetap bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Tim Cangkirpertama, selaku rekan-rekan kerja yang senantiasa
memaklumi penulis untuk membagi antara pekerjaan dan perkuliahan,
dan senantiasa selalu mengingatkan penulis untuk tidak lupa
mengerjakan tugas akhir ini.
Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah
diberikan kepada penulis dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis
berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi semua
pihak yang berkepentingan.
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