
 

 

 

SANWACANA 

 

Bismilahirrahmannirahim, 

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dah hidayat-Nya, Tuhan semesta alam yang 

maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil dihari 

akhir kelak. Berkat daya dan upaya serta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Fashion Branded 

Terhadap Persepsi Kelas Sosial Pada Kalangan Mahasiswa”. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan 

bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih 

banyak kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Bintang Wirawan, M.Hum., selaku dosen Pembimbing Skripsi, 

terima kasih telah meluangkan banyak waktu, tenaga, fikiran bahkan materi agar 



Saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas semua ilmu yang bapak 

berikan, semoga dapat berguna kelak. 

5. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku dosen Pembahas. Penulis menyadari begitu 

banyak kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih atas kritik dan saran yang 

bapak berikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. 

6. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang selalu 

memberikan arahan. 

7. Seluruh Dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Unila. Terimakasih atas semua ilmu 

yang sudah Bapak dan Ibu Dosen berikan, semoga ilmu yang diberikan selama 

penulis berkuliah di FISIP Sosiologi bermanfaat di masa depan serta bermanfaat 

bagi banyak orang. 

8. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang telah membantu 

melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi. 

9. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Jurusan Sosiologi Angkatan 2012 - 

2013 – 2014  yang sangat baik hati telah bersedia menjadi responden penelitian 

skripsi ini. 

10. Kedua orangtuaku, papi dan mami, terima kasih telah memberikan nasihat, 

motivasi, cinta dan kasih sayang yang tiada duanya untuk tia. Semoga ini 

menjadi langkah awal mencapai tujuan hidup tia dan untuk menepati janji tia, 

membuat papi dan mami bahagia. Jangan pernah berhenti mendoakan suksesnya 

anak mu ini ya. 

11. Untuk adikku yang sudah aku anggap adik kandungku sendiri yossi, terima kasih 

sudah menjadi adik yang baik, terima kasih sudah menjadi penghibur dan 



pendengar yang setia dikala penat dan disaat benar dibutuhkan sebagai teman 

curhat walaupun terkadang menyebalkan. 

12. Angga Wirdana Putra, terima kasih untuk semua dukungan dan sabar mendengar 

keluh kesah saat pembuatan skripsi ini dan terimaa kasih sudah menemani 

sampai detik ini. 

13. Woman From the star, Makasih buat semuanyaa meskipun sekarang sudah sibuk 

dengan aktivitas masing-masing, tapi terima kasih sudah membantu, menemani, 

mendukung aku dan selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini, 

untuk Wilfrida Oktaviaa si cici yang baik hati fokus selalu kerjanyaa, Nora 

Maharani walaupun kamu jauh selalu mengingat kami dsini dan semangat untuk 

melayani masyarakatnya, Ratna Situmorang yang sampai saat ini menjadi 

partner yang baik dan sama-sama kita saling berjuang bersama dan saling 

membantu yaa, buat Jeje semangat je cari kerjanyaa pasti dapet yang terbaik, 

dan teruntuk Aya, ayo aya kejer skripsi mu tanggung aya selangkah lagi yang 

pasti aku berterimakasih pada kalian, Semoga kita kedepannya sukses bersama 

amiin ya allah.   

14. Teman-teman Sosiologi angkatan 2011, Suspa, Cece, Yuliatika, Meiga, Siti, 

Nova, Yossi, Eri, Eka, Fitri, Yani, Eva, Widya, Nia, Monica, Tiara, , Hengki, 

Fachri, Andre, Angga, Dimas, Faxy, Gede, Hafiz, Aris,  Mahardika, Tomi, 

Windu, Yoga, Marlina, Anis, Mimi, Desi, Dina, Annisa, Siska, Monik, Alpek, 

Agung, David dan semua teman-teman Sosiologi yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu, terima kasih untuk kebersamaanya selama ini.  

15. Teman-teman KKN Desa Banding Evi, Mba Ely, Ester, Bang Bur, Bang Bion, 

Eko, Gilang, Fredi terima kasih sudah menjadi teman spesial selama 40 hari.   



16. Terima kasih untuk mba tya yang sudah bersedia memberikan tempat bagi aku 

untuk menunggu para dosen, dan sudah menjadi penolong di saat – saat urgent. 

Pokoknya aku tidak akan lupa semua jasa kamu mba, semoga cepat dapet dedek 

bayi ya mba tya.  

17. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih. 

Semoga kesuksesan bersama kita dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik 

kedepannya. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua.  

 

Bandar Lampung,   Desember 2015 

 Penulis 

 

 

 Fetia Irtama Reza 

    

 


