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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-

Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “HUBUNGAN 

KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU KONSUMTIF PADA REMAJA PEREMPUAN 

YANG MENGIKUTI TREND FASHION KOREA”. Karya skripsi ini disusun guna memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program studi 

Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, 

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi 

penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang memberikan nikmat selama ini. 

2. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ajaran dan tuntunannya dalam 

menjalankan kehidupan. 

3. Ibu Popi Avati, S.Psi, M.Psi.,Psikolog selaku dosen pembimbing skripsi Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana 

4. Kedua orang tua saya Bapak Sarmada dan Ibu Supriyati yang penulis sangat cintai 

terima kasih sudah memberikan dukungan dan do’anya kepada penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana. 

6. Ibu Dra. Tika Bisono, M.Psi.T., Psikolog, selaku Ketua Program Studi Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

7. Untuk kakak saya Mas Donny Chandra yang sudah memberikan banyak sekali support 

baik berupa moril dan materiil, terima kasih banyak mas, semoga mas bisa bangga 

sama adiknya ini. 

8. Untuk keluarga besar saya, terima kasih atas support dan doanya. 

9. Untuk teman sekaligus sahabat yang sudah menemani dari awal semester hingga akhir 

semester ini, yang selalu ada dan selalu membantu dalam keadaan apapun Fransisca 

Selly, Rizqi Ria Mariyam, Meidy Sofyanti, Yuyun Juniarsih terima kasih banyak 

sekali. Keep solid girls, bahkan sampai kita mengejar cita-citanya masing-masing . 
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10. Untuk para Dosen Fakultas Psikologi yang sudah mengajarkan dan sharing ilmunya 

kepada penulis. 

11. Untuk subjek peneliti, fanbase ARMY Indonesia yang aktif di twitter 

@ARMYIndonesiaa dan juga BAIA (BTS Army Indonesia Amino), terima kasih 

banyak atas partisipasi dan bantuannya.  

12. Untuk teman-teman PSP yang sudah mau membantu selama kuliah 4 tahun, jika ada 

tugas-tugas yang membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih banyak tak terhingga. 

13. Untuk teman-teman Fakultas Psikologi angkatan 25 yang sama-sama sedang 

melakukan skripsi, terus semangat dan raih cita-cita kalian. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya. 

Aamiin. 

 

                    Jakarta, 28 Agustus 2018 

 

 

                         Diana Try Ariani  
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