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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puja dan Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan 

rahmat, rizki, dan karunia yang telah diberikan, kupersembahkan skripsi 

ini terutama kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan 

mendidikku dari kecil, memberikan kasih sayang yang tiada henti, 

memberiku semangat dan motivasi langsung maupun tidak langsung,  

serta selalu mendoakan agar lebih kuat untuk melewati cobaan dan 

rintangan yang harus dilalui. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Dan kepunyaan Allah kepemilikan segala yang ada di langit dan yang ada 

di bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan” 

 (Surat Ali Imran, ayat 109) 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”  

(Surat ar-Ra’du, ayat 11) 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".  

(Surat Ibrahim, ayat 7) 

 

“ Creativity is intelligence having fun “ 

- Albert Einstein   -  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Dampak Komunikasi Merek terhadap Ekuitas Merek 
melalui Media Sosial Instagram”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendefinisikan dan menganalisis pengaruh komunikasi merek media sosial Instagram 
terhadap dimensi CBBE (consumer based brand equity). Menurut kajian pustaka 
terdahulu komunikasi merek media sosial dibagi menjadi dua yaitu firm-created dan 
user generated. Dimensi CBBE sendiri terdiri dari kesadaran merek/asosiasi merek, 
loyalitas merek, dan persepsi kualitas. Penelitian ini akan menganalisis hubungan 
masing-masing komunikasi merek media sosial tersebut terhadap setiap dimensi CBBE 
secara langsung dan juga hubungan antara dimensi-dimensi yang ada di CBBE. Alat 
analisis dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural menggunakan 
software AMOS 22.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi merek 
media sosial firm-created mempunyai pengaruh yg signifikan terhadap kesadaran 
merek/asosiasi merek dan persepsi kualitas namun tidak mempunyai pengaruh yg 
signifikan terhadap loyalitas merek. Sedangkan komunikasi user generated tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketiga dimensi CBBE. Hubungan antara 
dimensi CBBE menunjukkan kesadaran merek/asosiasi merek mempengaruhi persepsi 
kualitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek serta persepsi 
kualitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

Kata Kunci : Komunikasi Merek Media Sosial, Firm-Created, User Generated, 
Ekuitas Merek, Kesadaran Merek/Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas Merek 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, sujud syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, rizki dan karunia-Nya serta shalat dan salam senantiasa bagi 

junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Serta atas ridho-Nya hambatan yang penulis alami dari awal pembuatan 

hingga akhir dapat terlewati dan terselesaikan. 

Penyusunan skripsi dengan judul “ Dampak Komunikasi Merek terhadap 

Ekuitas Merek melalui Media Sosial Instagram “ ini disusun sebagai salah satu syarat 

akademik untuk memperoleh jenjang kesarjanaan Strata Satu pada Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universiatas Islam Indonesia. 

Tugas ini dapat saya selesaikan atas bantuan dari Allah SWT yang selalu 

memberikan kekuatan pada saya untuk selalu berjuang untuk menyelesaikan tugas ini. 

Tidak lupa saya ucapkan terimakasi kepada pihak yang sudah membantu dan memberi 

dorongan dalam bentuk moral, meterial dan waktu. 

1. Allah SWT atas karunia, rahmat dan rizki dalam bentuk akal, fikiran, kesabaran serta 

segala kemudahan yang telah diberikan selama penelitian ini berlangsung sampai 

dengan akhir penelitian. 
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2. Dra. Budi Astuti, M. Si. selaku dosen pembimbing dan dosen manajemen pemasaran 

yang telah sangat membantu hingga saya dapat menyelesaikan skripsi. 

3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya jurusan 

Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah. 

4. Bapak dan Ibu yang tidak lelah lelahnya selalu memberikan doa maupun motivasi 

dan terimakasi atas segala cinta, kasih sayang yang tak henti-hentinya dari saya masih 

bayi hingga sampai sekarang ini, akhirnya dapat kupersembahkan sebuah karya kecil ini 

sebagai titik kebahagian dari luasnya pengorbanan beliau. Terimakasi kepada Ibu ku 

tersayang yang selalu kuat, tiada lelah untuk berdoa dan sebagai motivasi saya untuk 

menjadi lebih baik. Tidak lupa juga Kakak saya Teddy Setiawan yang telah 

memberikan banyak pelajaran, dan nasehat kepada saya. 

5. Buat Damn Guys Chalid, Dimas, Firman, Ega, mas Bochi yang mengisi keceriaan di 

waktu luang, yang bisa dikatakan teman baikku, sahabat, temen ngeband, temen ngopi, 

temen ngegame, temen bertukar pikiran, kalian DA RIL EMPVIPI. Terimakasih 

Hasefesye sudah bubar, Trims  

6. Buat Theana Regalia Firly Pinasti terimakasih telah mendoakan dan memotivasi 

setiap langkah yang mas lalui, sehingga mas bisa menyelesaikan skripsi. I am so blassed 

to have you in my life. 

7. Tengiri Family! Terimakasih buat kalian Fitrah, Masey, Rendy, Adit, Kembo, Dimas, 

Seta Avi, Agam, Dede, Echak, Tyas, Ovi menjadi bagian dari hidupku, kalian kocak 

abis, walaupun aku jarang nimbrung, tapi kalian adalah bagian dari keluarga. 
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8. Buat temen seperjuangan Metopel dulu yang jadi bekal buat skripsi walaupun kita 

beda Dosbing akhirnya, Awi dan Rendy, semoga ilmu yang kita dapat dapat diterapkan 

dan bermanfaat ya gaes! 

9. Temen seperjuangan skripsi yang tiada lelah dan hentinya Abhita Melati, yang sudah 

membantu, ngerjain bareng, pusing bareng. Semoga karya kecil ini bisa bermanfaat, 

amin. 

10. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis yang 

secara sadar maupun tidak sadar penulis rasakan.  

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahamt dan hidayahnya kepada kita 

semua. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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