
ETIKA BERPAKAIAN MAHASISWA  
(STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

(STAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA ) 

 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Diajukan Oleh: 
 
 

FARIDAH HANIM 
 

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 
Zawiyah Cot Kala Langsa  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam 

NIM: 111005444 
 
 

 
 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  

ZAWIYAH COT KALA LANGSA 

TAHUN 2015 



SURAT KETERANGAN KARYA SENDIRI 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : FARIDAH HANIM 
NIM   : 111005444 
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 10 November 1990 
Jurusan/Prodi  : Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam  
Alamat  : Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro 

                 Kota Langsa  

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Etika 

Berpakaian Mahasiswa (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2014)”. adalah benar hasil karya 

sendiri dan sifatnya orisinil. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil 

plagiasi atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap 

menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 

 

      

 

       Langsa, 04 Februari 2015 

       Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

          FARIDAH HANIM  



S K R I P S I 
 

Diajukan  Kepada  Institut  Agama  Islam  Negeri  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu 

Beban Studi Program Sarjana (S-1) 
Fakultas Tarbiyah dan  

Ilmu Keguruan 
 
 
 

Diajukan Oleh 
 
 

FARIDAH HANIM 
 
 

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 
Zawiyah Cot Kala Langsa  

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam 

NIM : 111005444 
 
 
 
 
 

Disetujui Oleh : 
 
 
 
 
 
 

        Pembimbing Pertama,                  Pembimbing Kedua, 
 
 
 
 
       Dr. H. Zulkarnaini, MA                Lathifah Hanum, MA  



Telah   Dinilai   Oleh   Panitia   Sidang   Munaqasyah   Skrispsi 
Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 

Dinyatakan    Lulus    Dan   Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian 

Program Sarjana ( S – 1) Dalam 
Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan 
 
 

Pada Hari/Tanggal : 
 

    Selasa,     25   April 2015     M 
                6  Jumadil Akhir H 

      
      

D I    L A N G S A 
 

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI 
 

    
            Ketua,                                       Sekretaris, 
               
 
 
 
    LATHIFAH HANUM, MA                   HAMDANI, MA  
                        
 
         Anggota,                                     Anggota, 
 
 
 
 

          MAHYIDDIN, MA                                  JUNAIDI, M.Pd.I 
   

 
Mengetahui: 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  

Zawiyah Cot Kala Langsa 
 
 
 

 Dr. H. AHMAD FAUZI, M.Ag 
NIP. 19570501 198512 1 001 



KATA PENGANTAR 
 
 
 

 Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Swt., yang Maha 

Pengasih dan Penyayang dengan Rahmat dan HidayahNya yang amat besar. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasulullah 

Muhammad SAW, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini 

dengan baik, lancar dan tepat pada waktunya.  

Skripsi yang berjudul: “Etika Berpakaian Mahasiswa (Studi Pada 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa)” ini 

ditulis dalam rangka memenuhi syarat akademisi guna memperoleh gelar 

kesarjanaan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Zawiyah Cot Kala Langsa, seiring dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dimana peneliti menimba ilmu 

pengetahuan di dalamnya. 

2. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag, selaku dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

3. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA dan Ibu Lathifah Hanum, MA selaku 

Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan penelitian dan 

penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. 

i 



4. Kepada para dosen Tarbiyah yang telah bersedia menjadi informan sehingga 

peneliti mendapatkan informasi-informasi yang akurat tentang etika berpakaian 

mahasiswa STAIN ZCK Langsa. 

5. Buat keluarga besar saya yang telah memberi motivasi yang cukup tinggi, 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi di STAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa ini. 

6. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah banyak membantu peneliti 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

7. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi yang namanya 

tidak mungkin disebut satu persatu. 

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih terdapat berbagai 

kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menerima kritikan 

yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta 

untuk pengetahuan peneliti di masa mendatang. 

Akhirnya, kepada Allah Swt peneliti mohon ampun dan jika terdapat 

kesalahan dalam penelitian ini bukanlah hal disengaja, akan tetapi dikarenakan 

sedikitnya ilmu peneliti. Selanjutnya, kepada Allah Swt jualah peneliti serahkan 

segalanya dan selamatlah kita semuanya. Amin.  

 

                  

     Langsa, 10 Juni 2015 

                                                                                   Peneliti 

 
 
 

                                                              FARIDAH  HANIM 

ii 



DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................       i        

DAFTAR ISI ..........................................................................................       iii         

ABSTRAK  .............................................................................................       v        

 

BAB I:   PENDAHULUAN             

            A. Latar Belakang Masalah  .........................................................       1          

            B. Rumusan Masalah   ..................................................................       4           

            C. Tujuan Penelitian .....................................................................        4     

            D. Manfaat Penelitian  ..................................................................        5    

            E. Penjelasan Istilah  ....................................................................        5   

    

BAB II: LANDASAN TEORI  

A. Etika, Moral dan Akhlak ..........................................................        8 

B. Pakaian, Berpakaian dan Tata Cara Berpakaian ........................        12 

C. Tata Cara Berpakaian Menurut Islam .........................................       18  

D. Fungsi Pakaian dan Batas Aurat .................................................       23 

E. Dampak Psikologis Berbusana Muslimah ....................................     28        

           

BAB III: METODE PENELITIAN    

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................     32      

B. Jenis Penelitian ..............................................................................    32  

C. Populasi dan Sampel .....................................................................     32 

D. Sumber Data .................................................................................     33       

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................    34 

F. Teknik Analisis Data .....................................................................    34 

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .............................................    35 

 

 

iii 



BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...........................................................................    36 

1. Peraturan Tentang Etika Berpakaian Mahasiswa  

di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  ....................................    36  

2. Etika Berpakaian Mahasiswa STAIN ZCK Langsa ..............    40 

3. Faktor yang Membuat Sebagian Mahasiswa Tidak Mengikuti  

Peraturan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang  

Etika Berpakaian Mahasiswa ..................................................   46     

B. Pembahasan ............................................................................. ..    51 

 

BAB V : P E N U T U P  

           A. Kesimpulan .............................................................................. ...   54              

           B. Saran-saran ............................................................................... ...   55             

      

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. ...   57              

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



ABSTRAK 
 
 

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat 
berteduh tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk 
melindungi dan melindungi dirinya. Pakaian yang peneliti maksud ialah pakaian 
yang dapat menutup seluruh anggota badannya (aurat). Dengan demikian 
sebagaimana dalam Agama Islam, aurat wanita ialah sekujur badan kecuali muka 
dan kedua telapak tangan. 

Berdasarkan studi pendahuluan, Jika diperhatikan cara berpakaian 
mahasiswa saat ini dengan nyata melanggar sebagaimana peraturan kampus, 
terutama pada kalangan para mahasiswi tampaknya sudah jauh dari tuntunan 
ajaran Islam. Mereka sudah tidak malu-malu lagi mempertontonkan auratnya, 
menggunakan pakaian yang ketat berbentuk anggota tubuhnya, tipis, berlengan 
pendek, memasukkan baju ke dalam (menyerupai khas laki-laki). Bagi mahasiswa 
menggunakan jeans, kaos oblong, berambut gondrong, bahkan menjadi suatu 
kebanggaan bagi mereka, menyerupai dengan pakaian khas agama lain.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan 
untuk: 1. Mengetahui peraturan tentang etika berpakaian mahasiswa di STAIN 
Zawiyah Cot Kala Langsa 2. Mengetahui etika berpakaian mahasiswa STAIN 
Zawiyah Cot Kala Langsa, dan 3. Mengetahui faktor yang membuat sebagian 
mahasiswa tidak mengikuti peraturan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang 
etika berpakaian mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pada Jurusan 
Tarbiyah STAIN ZCK Langsa. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi yang dilakukan selama penelitian ini berjalan, sedangkan 
wawancara yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
dosen dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Peraturan tentang etika 
berpakaian mahasiswa STAIN ZCK Langsa yaitu: wajib berpakaian Islami selama 
berada dilingkungan kampus, sopan, bersih, rapi, berkerah, menutup aurat, tidak 
ketat dan tipis, tidak memakai sendal dan kaos oblong, bagi mahasiswa berambut 
rapi (tidak gondrong) dan tidak diperkenankan memakai jaket, memakai sepatu 
sendal di lingkungan STAIN ZCK Langsa, bagi mahasiswi diwajibkan memakai 
busana muslimah (tidak ketat, tidak transparan dan tipis, menutup leher sampai ke 
dada), tidak diperkenankan memakai Jeans ala punk, 2. Dari penilaian ini para 
dosen menilai etika berpakaian mahasiswi STAIN ZCK Langsa termasuk dalam 
kategori negatif pada etika berpakaian mahasiswi. 3. Adapun faktor yang 
membuat sebagian mahasiswa tidak mengikuti peraturan STAIN Zawiyah Cot 
Kala Langsa tentang etika berpakaian, antara lain: kesadaran beragama mahasiswa 
dan mahasiswi masih belum matang (pola berpikirnya untuk mau berpakaian 
secara muslimah masih ragu-ragu), pandangan mahasiswi tentang jilbab sebagai 
penutup tubuh dan mengikuti Trend masa kini (meniru gaya yang gaul) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan 

potensi peserta didik. Dimana proses pendidikan dapat teraplikasikan melalui 

proses pembelajaran. Suharsimi Arikunto mengemukakan, “Pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar”1. Berbagai 

proses pembelajaran diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat 

tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodih Sukmadinata dalam 

Hamzah  mengidentifikasi 4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu: 

1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar 
mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan 
belajarnya secara lebih mandiri;  

2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar;  
3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media 

pembelajaran;  
4. Memudahkan guru mengadakan penilaian.2 
 
Dalam UUD 1945 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

                                                
1 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi.  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), h. 12 
2 Hamzah, Model Pembelajaran, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 45. 
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yang diatur dengan undang-undang".3 Akhlak mulia ialah bahwa orang yang 

beriman dan beramal saleh akan mendapatkan  kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Akhlak dalam bahasa lain disebut juga etika. Etika merupakan 

permasalahan yang menyangkut perbuatan atau tingkah laku manusia, seperti 

mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat.27 

Sesunguhnya berakhlak mulia dan beretika tetap saling berhubungan 

menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk 

di tentukan baik buruknya. Maka menutup aurat, model pakaian, ikhlas dalam 

menolong seseorang, dengan demikian dapat mencerminkan baik buruknya  

seseorang.4  

Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan nya. Mengenai etika berpakaian 

maka Islam sudah mengatur sedemikian rupa sebagai mana dalam Al-Qur,an surat 

Al-ahzab ayat: 59. 

ْن  ِهنَّ مِ ْ ي َِني َعَل ْدن ُ نَِني ي ْؤمِ َِساءِ اْلمُ ن َِك وَ ات نَ َ بـ اِجَك وَ ا النَِّيبُّ قُلْ ألْزوَ ا أَيـُّهَ َ ي

اَجال ِحيمً ا رَ ُ َغُفورً ْنَ وََكاَن اللَّه ي ْؤَذ ُ فْنَ فَال يـ رَ عْ ُ َِك أَْدَىن َأْن يـ ل ِهنَّ َذ   بِيِب

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 

dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan 

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

                                                
3 UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 
4 Abuddin Nata, Akhlak tasawuf. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97 
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Dari ayat di atas, jika dilihat dari etika berpakaian mahasiswa, maka 

kampus mengeluarkan peraturan terhadap etika berpakaian mahasiswa sebagai 

berikut: 

1. Wajib berpakaian Islami selama berada dalam lingkungan kampus,  sopan, 

bersih, rapi, berkerah leher, menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis, tidak 

memakai sandal, tidak memakai kaos oblong pada saat kuliah, ujian, ketika 

berurusan dengan dosen, karyawan dan hal lainnya di linkungan kampus 

STAIN Zawiah Cot Kala Langsa (ketentuan pakaian lebih lanjut diatur 

secara khusus dalam pedoman prilaku). 

2. Bagi mahasiswa berambut rapi (tidak gondrong) dan tidak di perkenankan 

memakai jaket. 

3. Memakai sepatu atau sepatu sandal di lingkungan kampus STAIN. 

4. Bagi mahasiswi diwajibkan memakai busana muslimah (tidak ketat, tidak 

transparan dan tipis, menutup leher sampai dada) (lebih lanjut lihat pedoman 

prilaku mahasiswa) 

5. Tidak  diperkenankan memakai jeans.5 

Jika diperhatikan cara berpakaian mahasiswa saat ini dengan nyata 

melanggar sebagaimana peraturan kampus, terutama pada kalangan para 

mahasiswi tampaknya sudah jauh dari tuntunan ajaran Islam. Mereka sudah tidak 

malu-malu lagi mempertontonkan auratnya, menggunakan pakaian yang ketat 

berbentuk anggota tubuhnya, tipis, berlengan pendek, memasukkan baju ke dalam 

(menyerupai khas laki-laki). Bagi mahasiswa menggunakan jeans, kaos oblong, 

                                                
 5 Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiah Cot Kala Langsa 

Tahun Akademik 2012/2013. h. 26 
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berambut gondrong, bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka, menyerupai 

dengan pakaian khas agama lain.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas 

masalah pakaian. Sehingga peneliti memilih judul: “Etika Berpakaian 

Mahasiswa (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Zawiyah Cot Kala Langsa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dijabarkan menjadi tiga rumusan 

masalah sebagai berikut:  

4. Apa saja peraturan tentang etika berpakaian mahasiswa di STAIN Zawiyah 

Cot Kala Langsa? 

5. Bagaimana etika berpakaian mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 

6. Faktor apa yang membuat sebagian mahasiswa tidak mengikuti peraturan 

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang etika berpakaian mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui peraturan tentang etika berpakaian mahasiswa STAIN 

Zawiyah Cot Kala Langsa. 

2. Untuk mengetahui etika berpakaian mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa. 
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3. Untuk mengetahui faktor yang membuat sebagian mahasiswa tidak mengikuti 

peraturan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang etika berpakaian 

mahasiswa. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai 

masukan kepada sebagian mahasiswa-mahasiswi terhadap etika berpakaian. 

2. Secara Praktis 

Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti untuk mengaplikasikan 

dan saling mengingatkan kepada teman-teman sesama mahasiswa/i untuk 

berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.  

 

E. Penjelasan Istilah  

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya peneliti menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul sekripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam mengartikan, baik bagi peneliti pribadi, maupun bagi pambaca pada 

umumnya.  

1. Etika 

Etika adalah yang menyelidiki tentang prinsip- prinsip yang menjadi dasar 

bentuk moral tindakan manusia.6 Etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan 

                                                
6 Ibid,  h. 112 

5 



apa yang buruk dan tentang hak dan tentang kewajiban moral. Kumpulan asas 

atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang 

dianut suatu golongan atau masyarakat.7   

Etika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perbuatan baik maupun 

buruk serta yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap benar dan salah, 

kewajiban moralitas, serta kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan 

akhlak.   

Islam mengajarkan etika berbusana yang menutup aurat tidak lain adalah 

demi perlindungan terhadap pengguna (terutama kaum hawa), sehingga pelecehan 

seksual tidak terjadi. Dengan demikian harkat dan martabat kaum wanita akan 

terlindungi, kalau  tidak ingin direndahkan maka hargailah diri sendiri.  

2. Berpakaian 

Berpakaian asal katanya adalah “pakaian”. Pakaian adalah kebutuhan 

pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh.8 Kata pakaian, Tentu sudah 

tidak asing lagi bagi kita. Karena pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada 

tubuh kita. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain 

pangan dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan 

kepantasan, Kenyamanan serta keamanan .                    

Berpakaian merupakan salah satu bagian penting dari penampilan. Pakaian 

menunjukkan kepribadian seseorang. Artinya dari caranya berpakaian seseorang 

akan dapat  ditebak karakter atau sifat-sifatnya. Berpakaian dapat langsung dilihat 

oleh mata telanjang, sehingga baik buruknya berpakaian dapat langsung dilihat 
                                                

7 Enjang As dan Hajir Tajiri, Etika Dakwah, (Bandung: Widya padjadjaran, 2009), h.2 
8 Doni Kurniawan, Kamus Praktis Ilmiah Populer, (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), h. 337 
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oleh pandanggan mata.9 Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan 

kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya 

akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya. 

3. Mahasiswa 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mahasiswa berarti pelajar 

ditingkat perguruan tinggi (student).10 Adapun yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa yang berkuliah di kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

pada Jurusan Tarbiyah. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                

9 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 135 
10 Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia … , hal. 269. 
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