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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YME, atau berkat dan 

rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian ini. 

Penyusunan penelitian ini berjudul : “KONSEP DIRI REMAJA PEKERJA 

SEKS KOMERSIAL (Studi Fenomenologi Tentang Konsep Diri Remaja 

Pekerja Seks Komersial di Kota Bandung)”, dan merupakan salah satu syarat 

yang harus di penuhi guna mendapat nilai akhir bagi kelulusan di tingkat srata 

satu (S1). 

Dalam penelitian ini tidak sedikit peneliti menghadapi kesulitan serta 

hambatan baik teknis maupun non-teknis. Namun atas izin Tuhan YME, juga 

berkat usaha, doa, semangat, bantuan, bimbingan serta dukungan yang peneliti 

terima, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Ucapan terimaksih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya peneliti 

tunjukan kepada orang tua yang selalu membantu dan memberikan dukungan baik 

moral, spiritual dan material serta doa kepada peneliti hingga detik ini. 

Terimakasih juga untuk adik dan seluruh keluarga besar untuk semua kasih 

saying, dukungan dan doanya sehingga skripsi inni dapat terselesaikan. 

Pada kesempatan ini perkenankan peneliti menghaturkan rasa hormat dan 

banyak terimakasih kepada : 

1. Yth, Bapak Prof.Dr. Samugiyo Ibnu Redjo., Drs., M.A selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universiatas Komputer 
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Indonesia (UNIKOM) Bandung yang telah mengekuaran surat pengantar 

untuk penelitian dan memberikan penendatanganan surat izin serta surat-

surat administrasi lainnya yang diajukan peneliti. 

2. Yth, Ibu Dr. Rismawaty., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi sekaligus dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan 

arahan, dukungan, dukungan dan semangat kepada peneliti. Peneliti sangat 

berterimakasih atas segala bantuannya. 

3. Yth, Bapak Olih Solihin., M.I.Kom selaku PLT Ketua Program Studi 

Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, 

peneliti sangat berterimakasih atas segala bantuannya. 

4. Yth, Bapak Adiyana Slamet., S.IP., M.Si selaku Ketua Sidang peneliti, 

yang telah memimpin jalannya sidang. 

5. Yth, Bapak Sangra Juliano P., M.I.Kom selaku Penelaah peneliti yang 

telah memberikan masukan dalam penelitian. 

6. Yth, Bapak Inggar Prayoga., M.I.Kom selaku dosen pembimbing 

peneliti, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

menyusun skripsi. 

7. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

Unuversitas Komputer Indonesia dengan segala bantun untuk kelancaran 

penelitian. 

8. Yth, Ibu Astri Ikawati., A.Md.Kom dan Ibu Ratna Widiastuti., 

A.Md.Kom selaku sekertariat Ilmu Komunikasi yang telah banyak 
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membantu penulis mengurus surat-surat perijinan, pengesahan dan lain-

lain. 

9. Terimakasih untuk SAN, IM, DA, DM, DR dan BM yang telah 

bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang berguna bagi 

peneliti. 

10. Terimakasih Untuk Teman – teman IK, Dwi, Hala, Natasya, Syifa, 

Alviani, Diaz, Puteri, Ramdan, Egi, dan Faiz yang telah menemani 

peneliti baik dalam keadaan susah taupun senang. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu sebelum dan setelah pelaksaan 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis ucapkan banyak terimaksih kepada semua orang – orang 

yang terlibat saat penulis menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa 

penelitian ini belumlah sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran yang 

membangun sangat diharapkan, sehingga dimasa yang akan dating dapat menjadi 

bahan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Semoga penelitian ini bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.  

 

Bandung, Agustus 2018 
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