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MOTTO  

 

Jika Orang lain Bisa, 

Maka Aku Juga Termasuk Bisa. 

 

Saya datang, Saya bimbingan, Saya revisi 

Dan saya Menang 

 

Man Jadda WaJada 

(Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan 

mendapatkan hasil) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehendak Allah SWT, saya bisa 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pengaruh Social Media 

Marketing Terhadap Customer Engagement”. 

Saya menyadari masih banyak kekurangan pada laporan ini. Kekurangan ini 

dikarenakan keterbatasan ilmu dan pemahaman penelitian saya tentang laporan ini. 

Akan tetapi saya sudah berusaha dengan kemampuan saya untuk membuat laporan 

ini dengan sebaik-baiknya. 

Dalam membuat laporan ini, saya menyadari banyak bantuan yang telah 

diberikan orang-orang disekitar saya. 

Saya ingin memberikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada: 

1. STMIK Amikom Purwokerto yang merupakan tempat dimana saya 

menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dan belajar 

2. Dosen pembimbing yang telah membimbing saya, yang selalu memberi saran 

serta solusi dalam menyelesaikan tugas dengan penuh senyuman, keikhlasan 

dan ketabahan, ibu Melia Dianingrum, S.E., M.Si. dan bapak Zanuar Rifa’i, 

S.Kom., M.MSI. 

3. Kepada keluarga tercinta Bapak Sudiman, Ibu Supinah, Teteh Ira dan Lina  

yang sudah sepenuhnya mendoakan, mendukung dan selalu memberikan 

motivasi kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih karena 

kalian selalu ada untuk menguatkan saya. 



 

viii 
 

4. Sabina Hijab Purwokerto yang telah memberikan izin sehingga skripsi ini 

selesai dengan baik. Terimakasih semoga Sabina Hijab makin sukses dan maju. 

5. Keluarga serta sahabat Kost WIPELWIRES yang sudah mau menjadi bagian 

dari hidup saya selama saya di Purwokerto. 

6. WahdanRF yang selalu ada jika saya butuh bantuan apapun, menolong tanpa 

pamrih, dan selalu berbuat baik kepada saya. 

7. Sahabat serta adik tercinta Aning Wahyuni dan Lutfia Wahyu Romadhoni yang 

sudah memberikan semangat serta memberikan Wi-Fi gratis untuk 

mengerjakan tugas skripsi saya. 

8. Teman-temanku “Ribet” yang sudah banyak mensuport saya agar bisa cepat 

wisuda bersama. 

9. Partner Es Duren Devi Brilliane yang selalu memotivasi saya agar cepat lulus. 

10. Keluarga SI 2015 C yang telah mendukung, mendoakan dan mau berjuang 

bersama-sama. 

11. Keluarga BKC (Bandung Karate Club) dan KSR (Korps Suka Relawan) yang 

telah memberikan pengalaman kepada saya untuk berorganisasi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur serta doa yang penulis panjatkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan kehendak-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Social Media Marketing 

Terhadap Customer Engagement”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana. Penulis menyadari 

bahwa tanpa bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah 

sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa 

pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer Amikom Purwokerto. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi. 

3.  Ibu Melia Dianingrum, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing pertama. 

Terimakasih atas bimbingan dan kesabaran yang selama ini berikan, semoga 

ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis. 

4. Bapak Zanuar Rifa’i, S.Kom., M.MSI. selaku dosen pembimbing kedua yang 

telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya. 



 

x 
 

5. Seluruh karyawan dan staff pengajar (Dosen) Sekolah tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto atas limpahan ilmu yang 

diperoleh penulis selama menuntut ilmu di program studi Sistem Informasi. 

6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril 

maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Semua teman-teman STMIK Amikom Purwokerto angkatan 2015 SI/TI 

8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun penyajian. 

Maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis 

harapkan. Penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat berguna bagi semua 

pihak. 

 

 

 Penulis, 

 

 

        Nofiatun 

 

 


