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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Terhadap Ekuitas Merek (Brand Equity) Pada Produk Shampo 

Emeron (Studi Kasus pada Mahasiswa STIE Ekuitas)”. Skripsi ini disusun 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian sarjana ekonomi Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung Program Studi S1 Manajemen. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata 

kesempurnaan, karena keterbatasan dari kemampuan penulis. Namun, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak baik berupa bimbingan, bantuan, maupun dorongan semangat yang 

sangat besar artinya bagi penulis. .  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih 

khususnya kepada kedua orangtua ayahanda Adeng Erlia dan ibunda Tuti yang 
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memberikan do’a yang terbaik tiada pernah putus sehingga saya bisa 

menyelesaikan kuliah dan meraih gelar sarjana berkat dukungan kalian skripsi ini 

dapat berjalan dengan baik. Dan kepada Bapak Dani Dagustani, Ir., MM selaku 
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penulis dan selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, 

sumbangan pikiran, pengarahan, ide, serta nasehat yang sangat berarti bagi penulis 

untuk penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih ini pula penulis tunjukan 

kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun 

materiil diantaranya : 
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3. Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. Selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. 
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8. Kakakku tercinta Haris Rohman dan Indra Shopia, yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis serta adik dan keponakanku Iqbal, Nesha, Abelia, 

Faizal terimakasih atas tawa dan canda kalian yang selalu menghibur penulis 

dikala senang dan sedih. 
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9. Pacarku tersayang Rizky Firyan. P yang selalu memberikan dukungan serta 

motivasi baik secara moril maupun materil kepada penulis agar tetap 

semangat sampai sejauh ini. 

10. Teman satu bimbingan terimakasih atas perhatian dan kekompakannya saat 

bimbingan Dini 

11. Rekan-rekan sekelas Manajemen 8 angkatan 2011 Ney, Siska, Tiara, April, 

Rizkia, Rediawan, Robby, Dodi, Trika, Wildan, Brian, Jale, Gege terimakasih 

atas do’a dan semangatnya bagi penulis. 

12. Teman-teman satu angkatan dini, naina, aldi, nizar, tiktik terimakasih atas 

semangat yang diberikan untuk penulis. 

13. Keluarga Manajemen angkatan 2011, teman di Ekuitas terima kasih kalian 
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14. Seluruh sahabat serta pihak-pihak yang mendukung terwujudnya 
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Akhir kata semoga skripsi yang telah penulis susun ini, dapat memberikan 
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