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Bismillahirahmanirrahim… 

 Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pengaruh 

Endorsement Selebriti Instagram (Selebgram) Terhadap Perubahan Persepsi 

Konsumen di Instagram Mengenai Produk Fashion Pada Alumni Bahasa Inggris 

Politeknik Negeri Bandung” 

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan pada 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Program 

Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sangga 

Buana YPKP. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak 

kekurangan yang perlu dikoreksi dan masih jauh dari sempurna namun dengan 

segala keterbatasan pengetahuan, peneliti berusaha menyelesaikan dengan sebaik-

baiknya. Dalam pengerjaannya, peneliti           banyak dibantu oleh pihak-pihak yang 

sangat berpengaruh dalam kehidupan peneliti. Karena itulah dengan kerendahan 

hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas segalanya kepada: 

1. Ibu Pupi Indriati Zaelani, S.Sos., M.Si  selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkontribusi besar meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk 

memberikan bimbingan, arahan dan saran bagi penulis dalam 
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menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Tatatng Sudrajat, S.IP, M.Si, Bapak Adi Permana 

S.,S.I.Kom.,M.I.Kom, dan Ibu Witri Cahyati, S.Sos.,M.Si selaku dosen 

penguji, baik penguji usulan/proposal penelitian maupun penguji skripsi. 

3. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan ilmu, wawasan, pemahaman serta pengalamannya selama 

penulis mengikuti studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 

Sangga Buana YPKP Bandung. 

4. Seluruh staff administrasi Program Studi Ilmu Komunikasi atas kelancaran 

informasi dan dukungan administrasi selama mengikuti program pendidikan 

ini, 

5. Seluruh rekan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 yang telah 

bekerjasama dengan baik selama kegiatan studi berlangsung. 

6. Kedua orangtuaku yang sangat berarti bagi kehidupan peneliti, Akhmad 

Saepudin M.Pd dan Ani Sriyani S.Pd, juga Lia Nurliah yang selalu 

memberikan do’a, bantuan,                        dan dukungan dalam segala hal mulai dari awal 

perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai dikerjakan. Semoga selalu 

dalam lindungan Allah SWT. 

7. Semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan maupun dukungan. Untuk segala kebaikan dan 

dukungan tersebut, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia 

Nya kepada mereka semua. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam 
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teknik penulisan, struktur bahasa, ataupun substansi 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 Sangga 

Buana YPKP Bandung. 

 

 

 

Bandung, Juni 2021  

Peneliti 

 

 

Iday Tulus Aini N. 
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