
KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah Ya Allah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ungkapkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dunia kepada jaman yang 

terang benderang dan tercerahkan. Skripsi ini merupakan sebuah bentuk proses 

penggalian ide penulis dalam upaya memahami khazanah ilmu pengetahuan. 

Benturan-benturan dalam ruang ilmu pengetahuan, yang nyatanya nilai-nilai 

positivisme begitu hegemonik, menjadi hal yang lumrah dalam proses penulisan 

skripsi ini.  

 Pemilihan metode penelitian dengan pendekatan interaksionisme simbolik 

dalam penulisan skripsi ini tentu saja bukan hal yang kebetulan semata. 

Pendekatan ini menurut penulis, walaupun masih begitu asing digunakan di dalam 

ilmu manajemen, relevan digunakan sebagai metode penelitian untuk 

mengungkap dunia manajemen, dalam hal ini pemasaran. Selain itu, penggunaan 

metode ini sebagai upaya penulis untuk mendekatkan dunia pemasaran dengan 

disiplin sosiologi, yang selama ini menurut pandangan penulis dunia pemasaran 

tidak bisa dilepaskan dari bidang sosiologi. Pemasaran akan selalu terkait dengan 

sebuah proses sosial dalam masyarakat karena perkembangan dunia pemasaran 

dipengaruhi juga oleh proses perubahan sosial dalam masyarakat. 

 Alhamdulillah jika kemudian semua proses penulisan skripsi ini dapat 

penulis lalui dengan baik, dan tentu saja tidak bisa tidak bahwa hasil ini 

merupakan wujud adanya dukungan semua pihak yang berada di sekitar penulis. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda 

dan Bapak tercinta, Mas Tatok dan keluarga, serta Mas Didik yang telah 

memberikan dukungan dan kepercayaan yang tak terhingga kepada penulis. 

 Terima kasih juga untuk Bapak Djasly By selaku pembimbing penulis 

yang telah dengan sabar membimbing penulis dan tentunya atas pengertian-

pengertian selama membimbing penulis. Buat Bapak Tutuko (‘dosen luar biasa” 

pemasaran, terima kasih telah mengenalkan konsep merek untuk pertama kalinya 



kepada penulis). Kepada HMI, yang telah memberikan ruang enlightenment 

pemikiran penulis. Buat kawan-kawan di HMI; Tirmizi, Alex, Antok, Yeni, 

Galuh, Jayadi, Edi, Faqi, Hendra, Hasep, Aufa, Rajafi, Redi, Muklas, Deni, Tri 

Minarni, Nanda, Nina, Kembang, Mirna, Gama, Avin, dan semua kader-kader 

baru, juga Mukid. Buat KAHMI; Pak Unti (terima kasih petuah bijaknya), Pak 

Gugus, Mas Erani (terima kasih atas diskusinya), Bu Asfi (terima kasih telah 

membongkar tembok kebuntuan pemikiran), Mas Nanang (terima kasih atas 

kritik, saran, & motivasinya), Mas Perdana, Pak Agung, Gus El-Fath (“Sang 

Guru”), Mas Roni & Mas Imron (dua makhluk dari Blitar, terima kasih atas 

sharing-nya), Mas Ocino (kritikus sosial), Lutfi, Heru, Nitis, Syeh Arik, Mas 

Fajar, Mas Yudis, Mas Roziq, Mas Injo, Mas Dadang, Mas Yogik, Mas Lexi, Mas 

Adam. Buat kawan-kawan di LEMI; Nia Rahmawati, Yudi, Subhan, Kusfandian, 

Bagus, Arba, Wawan, Fitri, Mardiana, Niko. Buat kawan-kawan SMA-ku; Dita, 

Oni, Noviar, Santo, BIG, Wiwin. Terima kasih juga buat Eriz (yang sempat 

memberikan support spiritnya). Buat kawan-kawan di jurusan Manajemen 

semuanya. Buat kawan-kawan Capung; Hendi, Danang Yuda, Danang M, 

Bramantyo, Darmawan, dkk. 

 Semoga tulisan ini mampu memberikan sumbangan ilmu dalam dunia 

akademis, walaupun nyalanya begitu redup.   
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