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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan taufik, hidayah, barokah serta kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Shalawat dan salam 

senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Penampilan merupakan bagian daripada komunikasi artifaktual. Komukasi 

artifaktual sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. 

Komunikasi artifaktual diungkapkan melalui bentuk tubuh, kosmetik, make up, 

sepatu dan penampilan yang melekat pada diri kita yaitu berupa apa yang kita 

kenakan serta fashion dan juga make up yang sedang kita pakai. Tak banyak 

mahasiswa yang ingin berpenampilan baik untuk pergi ke kampus. Peneliti tahu 

betul bahwa dengan berpenampilan baik seperti penggunaan make up ataupun 

tampil fashionable akan menunjang penampilan setiap mahasiswa di lingkungan 

kampus. Hal tersebut berpengaruh terhadap citra pemakainya.  Untuk itu peneliti 

tertarik meneliti mahasiswa manajemen Universitas Kristen Maranatha dalam hal 

penampilan untuk membentuk citra diri mereka. 

Skripsi ini diajukan dala upaya memenuhi salah satu persyaratan untuk 

menempuh sidang Sarjana pada Bidang Kajian Public Relations Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Bandung. Adapun judul skripsi yang penulis pilih 

ialah: “Pakaian sebagai Komunikasi Artifaktual (Studi Interaksi Simbolik 

mengenai Pencitraan dalam Penampilan Melalui Pakaian Mahasiswa Universitas 

Kristen Maranatha Bandung).” 
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Penulis sangat menyadari atas segala kekurangan baik dalam teknik 

penyajian materi maupun dalam analisis pembahasan, oleh karenanya skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan tangan terbuka, penulis dapat 

menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang 

akan datang. 

Dari proses awal penelitian hingga usai, penyusunan skripsi ini tentunya 

tak lepas dari do’a, motivasi serta bantuan baik materi maupun non materi dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada seluruh keluarga besar, para sahabat, teman, guru serta seluruh 

Staf dan Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA yang telah 

memberikan bantuan, bimbingan, ilmu pengetahuan, perhatian, dorongan, 

dukungan dan pelayanan terbaik selama penulis menjalankan studi dan membuat 

skripsi ini, di antaranya: 

1. Dosen Pembimbing terbaik yang pernah saya kenal, Ibu Tresna Wiwitan, 

Dra., M.Si, terima kasih telah membimbing saya dalam proses 

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Ibu dengan sabarnya mengajarkan 

saya mengenai penelitian dan ilmu lainnya. Terima kasih atas diskusi-

diskusi yang membuat saya terinspirasi. Terima kasih atas kebaikan ibu 

2. Dosen Wali saya Bapak Maman Chatamallah, S.Sos., M.Si., terima kasih 

telah memberikan arahan mengenai perkuliahan selama saya berkuliah di 

Fikom Unisba. Terima kasih atas diskusi dan guyonannya. Terima kasih 

banyak. 
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3. Bapak Dr. Oji Kurniadi, M.Si. selaku Wakil Dekan I atas pengarahannya 

kepada saya hingga dapat menempuh tahap akhir penyelesaian skripsi ini 

dengan baik. 

4. Bapak Dr. Oji Kurniadi, M.Si. selaku Wakil Dekan I atas pengarahannya 

kepada saya hingga dapat menempuh tahap akhir penyelesaian skripsi ini 

dengan baik. 

5. Ibu Dr. Hj. Ani Yuningsih, M.Si. selaku ketua Bidang Kajian Public 

Relations atas pengarahannya kepada saya hingga dapat menempuh tahap 

akhir penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

6. Terima kasih untuk para informan saya Ita Desi Mawarni, Nadhira Soraya 

Nasution, Alan Dennisa dan Stevan Tian. Terima kasih atas kebaikan hati 

kalian untuk membantu dalam menyusun skripsi ini, terima kasih terlebih 

untuk Ita dan Nadhira. Mohon maaf bila merepotkan. 

7. Terima kasih kepada para Staf Unisba, Pak Gian, Bu Gian, Teh Isni 

beserta jajaran Staf Fikom Unisba yang selalu melayani saya dalam 

perkuliahan hingga saat ini. Khususnya Pak Gian, Terima kasih sebanyak-

banyaknya. 

8. Teruntuk Mama terkasih, Ibu Siti Rochayati. Tiada kata yang diucap selain 

terima kasih. Bahkan ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas 

jasa-jasa Mama. Terima kasih atas doa-doa Mama, Terima kasih atas 

segala ilmu Islam dan segala ilmu kehidupan lainnya. Mama yang selalu 

mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang tangguh dan mandiri. Saya 

akan terus berusaha untuk mengejar segala cita-cita dan menjadi yang 
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terbaik untuk Mama. Banyak hal yang tidak bisa disebutkan satu-satu. 

Terima kasih telah melahirkan saya ke dunia ini, terima kasih Ma. 

9. Teruntuk Ayah tercinta, Bpk. Muchtar. Terima Kasih Ayah sudah bekerja 

keras untuk kami berlima. Tiada kata yang diucap selain terima kasih. 

Terima kasih atas doa-doa ayah, Terima kasih atas segala ilmu Islam dan 

segala ilmu kehidupan lainnya. Ayah yang selalu mengajarkan saya untuk 

menjadikan pendidikan hal yang utama dan untuk selalu menjadi orang 

yang  jujur juga disiplin dalam segala hal. Insyaallah, Saya akan terus 

berusaha mengejar segala cita-cita. Mungkin sedikitnya skripsi yang saya 

buat dapat membalas segala kerja keras Ayah selama ini. Terima kasih 

Ayah. 

10. Teruntuk Kakak-Kakakku. Terima kasih Teteh dan A’Johan yang selalu 

memberikan kasih dan segala kepeduliannya, terima kasih Kakang yang 

selalu memberikan nasihat mengenai banyak hal, terima kasih Teh Ambar 

dan Mas Agit yang selalu memberikan inspirasi mengenai masa depan. 

Terima kasih  kakak-kakakku, atas dukungan yang tiada henti itu, semoga 

suatu saat nanti saya bisa membalas walaupun hanya sedikit. 

11. Keluarga besar, Bi Ita, Om Dedy, Tante, Bi Asty, Om Uyun, Uwa,  dan 

keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih, 

hadirnya kalian memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Terima kasih Laras Asri dan Sheila Azarina, yang selalu “childis”, tetapi 

selalu memberikan canda dan tawa, terima kasih atas keluh kesah saya 
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bersama kalian. terima kasih telah menemani saya di kala suka maupun 

duka. Terima kasih segala dukungan dan semangatnya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian juga bisa capet-cepat 

menyelesaikan skripsinya.  

13. Terima kasih teruntuk Lugi Wonosetiko, Bella Cynthia, Andra Astari, 

Ayub Syirajul, Diaz Chesario, Virdy Abdusalam, Ardhi Khebot, Deo 

Kurnianto, Iren Hazkia, Gilang Yusuf, Ficky, Olga Puspa,  Audy Chikal, 

M. Fajar, Tamareza, Vicky Z, Trizal, Gugun Kurniawan. Terima kasih 

Anak Kandang yang sudah menjadi keluarga saya di kampus Unisba, 

terima kasih selalu memberikan bantuan-bantuan yang sangat berarti 

seperti membuat video, berita dan lainnya terima kasih atas bantuannya. 

Saya sangat berterima kasih dan senang sudah dipertemukan dengan 

orang-orang kreatif seperti kalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari 

cerita perkuliahan saya Terima kasih piknik-piknik yang membahagiakan. 

Tanpa kalian hidup saya tidak akan berwarna. Kudoakan  kalian cepat 

menyusul. 

14. Teruntuk sahabat-sahabatku yang selalu menemani hingga saat ini, Annisa 

Rachmawati, Nanik Rohimawati dan Nadia Pratista. Terima kasih kalian 

sudah bersama dengan saya selama 6 tahun ini. Kalian yang selalu sabar 

dan selalu menjadi pendengar yang baik nan setia ketika saya mengeluh. 

Terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang berarti untuk saya. 

Semoga komunikasi kita selalu terjaga sampai kapanpun. 
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15. Terima kasih kepada Grup Piwulang Basa: Ayu Damelia, Adityara,  dan 

Wina. Obrolan-obrolan yang menjadikan “dunia ini terasa ringan” itu jika 

bersama kalian. Terima kasih segala candaannya. Terima kasih hiburan-

hiburan sederhana yang membuat saya selalu happy. Semoga kalian cepat-

cepat menyusul.  

16.  Erieka Putri, Siti Syarifah, Lisa Lusmedia, Rivo, Sanie, Yasser Dharma, 

Fira Fitriyani, Sintha Dwiyajanti, Teti Diana, Shulbi Muthi, Ajeng 

Dihasmara, Trian, Hardias, Apis, Aryanugraha, M. Rofi, Mayanda, Dhella 

Aprilia, Ade Satriawan, Putri, Adi Nugraha, dan Devy Intan. Terima kasih 

kalian teman sekelas yang banyak membantu saya, terima kasih sekali 

tidak akan lupa. 

17. Shofy N, Aqia NF, Renita Ryana, Lufty Endah, Detria Tisna, Betsy 

Yayang dan Mia Lisna. Terima kasih teman sedari putih abu yang 

memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kangen 

sekali. 

18. Fariz Riezky, Dini Afina, Kharinnika, Gisty Rymada, Abdurahman 

Mushadiq, Aldistyan, Larasitha Nunis, Gemalaras Kasih,  Ahmad Ridwan, 

Ganesha Luhung, Hasan, Sandy Pras, Fadel, Dali Rizky  Harris , Ajeng 

Trikania, Nareta, Wiwit F, Risqa, Pradana, Nadia Nurul, , Ramli, Faisal, 

Septian Nugraha, Dery Oktaviyana, Adhuyjuwantara, Vici Muhammad, 

Muhammad Syifa, Putra, , dan teman-teman lainnya yang memberikan 

obrolan menginspirasi. Terima kasih sekali. 
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19. Laras Permatasari, Putri Wulan, Aghia Mulya, Erica Meisha, Firda Tri 

Marlina, terima kasih teman-teman tangga batu. Terima kasih banyak atas 

canda dan tawanya. 

20. Terima kasih kepada teman-teman lainnya Fikom Unisba Angkatan 2011, 

terima kasih banyak, dimulai dengan proses Taaruf, PPMB khususnya 

Grup Kaskus, hingga pesantren. Kalian memberikan perkenalan yang 

menyenangkan. Terima kasih banyak. 

21. Terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan saya untuk 

selalu semangat  menjalani masa depan dan menjadikan saya untuk terus 

berbenah diri. Terima kasih sekali.  

22. Terima kasih Taman Safari, Bukit Moko, Trans Studio Bandung dan Bali 

yang sudah memberikan secercah kesegaran di sela-sela proses 

mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. 

23. Drama Korea, terima kasih banyak telah memberikan saya inspirasi 

mengenai kehidupan yang menyenangkan mengenai romansa dan penuh 

emosi. Terima kasih. 

24. Terima kasih kepada Big Bang, Lagu dan Dance yang penuh enerjik 

kalianlah yang membuat saya tetap enerjik dalam mengerjakan skripsi ini. 

Bang bang bang. 

25. Terima kasih kepada Mang Udin, Mang Aril, Mang Soto, Bu Alit, Kantin 

Belakang, Babeh Parkir Yomart dan Para Pengamen Unisba yang selalu 

ada untuk melayani mahasiswa Unisba setiap harinya. Terima Kasih 
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khususnya untuk Kang Aul yang telah membantu dalam proses akhir 

dalam skripsi ini. Terima kasih banyak. 

26. Terima kasih kepada Alex Sobur, Deddy Mulyana, Jalaluddin Rahmat, 

Herbert Blumer, Riyadi Soeprapto, Basrowi Sukidin, Samovar, Alo 

Liliweri, Idy Subandy dan sejajaran sahabat saya lainnya selama 6 bulan 

ini. Terimakasih berkat ilmu yang luar biasa kalian telah mengantarkan 

saya untuk menyelesaikan skripsi yang sangat istimewa ini. Terima kasih 

banyak. 

27. Terima kasih untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah menghalau 

segala kemalasan yang ada, terima kasih atas perjuangannya, terimakasih 

atas kemandiriannya dan terima kasih sudah menyelesaikan tanggung 

jawabnya. Hakuna matata!  

28. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih banyak 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikianlah 

sebagai pengantar kata, dengan iringan serta harapan semoga tulisan sederhana ini 

dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Atas semua ini peneliti 

mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, semoga segala bantuan 

dari semua pihak mudah-mudahan mendapat amal baik yang diberikan Allah 

SWT. Jazakumulloohu khairon Katsiiro. Amin  

 

Bandung, Desember 2015 
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Ranti Irmawati Utari 
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