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TABEL MATRIKS ETIK DAN EMIK 

NO Informan Emik Reduksi emik Konsep etik Kesimpulan 

1 Faktor pemicu  

R, 21 tahun, 

mahasiswi 

pekerja seks 

komersial 

 

Alasan saya menjadi 

seorang pekerja seks 

komersial di kota 

makassar karena faktor 

ekonomi, sebab apabila 

saya tidak kerja seperti ini 

saya tidak akan mampu 

membiayai kebutuhan 

hidup saya dan 

membantu kebutuhan 

ekonomi keluarga serta 

membayar uang kuliah 

saya, karena bapak saya 

sedang dipenjara 

 

Permasalahan ekonomi 
memang telah menjadi 
momok bagi masyarakat 
terutama masyarakat kelas 
menegah kebawah, 
termasuk mahasisiwi yang 
menjadi pekerja seks 
komersial di kota 
Makassar, yang tidak lagi 
memperdulikan norma – 
norma  yang berlaku di 
kehidupan demi 
kelangsungan hidup 
mereka desakan ekonomi 
membuat mahasiswi 
pekerja seks komerial di 
kota Makassar melanggar 
nilai dan norma yang 
berlaku dimasyarakat. 

Pemicu seseorang 
menjadi pekerja 
seks komersial 
online dikota 
Makassar ada 
beberapa faktor 
namun faktor yang 
paling dasar dan 
menonjol  adalah 
faktor ekonomi 
yang tidak berada 
pada kondisi yang 
baik 
 

Kondisi  

perekonomian 

yang tidak baik  

menjadi alasan 

atau persoalan 

yang membuat 

mahasiswi 

memilih menjadi 

pekerja seks 

komersial online 

untuk 

memenuhi atau 

membantu 

perekonomian 

keluarga  

 

2 Dampak 

prostitus pada 

mahasiswi 

S, 23 tahun, 

Mahasiswi 

pekerja seks 

komersial  

 

semenjak menjadi 

seorang PSK kuliah ku 

tidak terurus kadang 

masuk kuliah kadang juga 

tidak karena begitumi kak 

kalau malam kita kerja 

sampai subuh, waktu tidur 

ta itu pagipi dan biasa ada 

beberapa matakuliah 

yang jadwalnya pagi – 

Fenomena Prostitusi 

sudah bukan hal yang 

baru lagi di masyarakat 

sehingga banyak kalangan 

yang menjadikan prostitusi 

sebagai mata pencaharian 

baik dari kalangan 

masyarakat yang 

berpendidikan rendah 

namun juga masyarakat 

Mahasisiwi yang 

terlibat prostitusi 

mengalami 

kesulitan dalam 

menjalankan 

perkuliahan hal ini 

disebabkan 

aktivitas mereka 

yang kebanyakan 

dimalam hari 

Prostitusi 

terhadap 

mahasiswi 

membawa 

pengaruh 

negatif terutama 

dalam hal 

peningkatan 

prestasi 

mahasiswi 
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pagi dan biasa juga ada 

yang kuliah siang tapi kita 

ketiduran biasa maupi 

malam baruki 

 

akademisi atau mahasiswi. 

Mahasiswi yang menjadi 

PSK di kota Makassar 

tidak lagi memprioritaskan 

prestasi sebagi mahasiswi. 

 

hingga dini hari 

sehingga untuk 

kuliah dipagi hari 

pelaku prostitusi 

yakni mahasiswi 

sulit untuk 

mengikuti 

perkuliahan karena 

kondisi mereka 

yang mengantuk 

dan kondisi tubuh 

yang kelelahan 

yang membuat 

mereka memilih 

beristirahat dari 

pada mengikuti 

perkulian. 

 

tersebut hal ini 

disebabkan 

aktivitas 

mahasiswi 

kebanyakan 

dimalam hari 

hingga dini hari 

sehingga tidak 

memiliki waktu 

untuk belajar 

dan lebih 

memilih untuk 

beristirahat 

daripada 

mengikuti 

perkuliahan di 

kampus   

 

3. Hubungan 

mahasiswi 

dengan 

keluarganya 

N, 23 tahun, 

mahasiswi 

pekerja seks 

komersial  

 

‘’ komunikasi ku dengan 

keluargaku baik ji kak, 

sampai saat ini tidak ada 

yang tau kalau saya kerja 

begini di makassar 

setaunya mereka kuliah 

ka sambil kerja jaga tokoh 

di mall, tapi walaupun 

suatu saat mereka tau kak 

mungkin bisa ji mengerti 

karena pasti saya 

jelaskan kalau saya jadi 

Komunikasi antar anggota 
keluarga adalah salah satu 
fakta paling penting 
tentang hubungan 
interpersonal dan kunci 
untuk memahami dinamika 
hubungan keluarga namun 
kadang komunikasi tidak 
berjalan dengan baik 
karena beberapa faktor 
terutama jarak, hal ini juga 
dimanfaatkan oleh 
mahasiswi untuk 

Mahasiswi yang 

terlibat prostitusi 

memiliki hubungan 

yang baik dengan 

keluarganya karena 

mereka 

menyembunyikan 

informasi dari 

keluarga, dan 

keluarga tidak 

mempunyai 

pemahaman lebih 

Hubungan 

mahasisiwi 

yang bekerja 

sebagai PSK 

dengan 

keluarga baik-

baik saja, hal itu 

dikarenakan 

keluarga tidak 

mengatahui 

pekerjaan yang 

mereka jalani 
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PSK bukan semata-mata 

untuk diriku ataukah untuk 

beli barang-barang ji tapi 

asli karena biaya-biaya 

kuliah karena kalau saya 

berhenti kuliah bagaimna 

saya bisa dapat pekerjaan 

yang bagus kedepannya 

sama kan kalau banyak 

lagi kudapat sering ji  

kubantu-bantu juga 

perekonomiannya 

keluarga‘’ 

menyembunyikan profesi 
lainnya dari keluarga  

untuk mengontrol 

atau mengawasi 

anaknya  

 

karena 

mahasiswi yang 

terlibat 

prostitusi 

sangat tertutup 

dengan 

keluarga dan 

juga berbeda 

tempat tinggal 

dengan 

keluarga 

sehingga 

kurang 

mendapat 

perhatian dan 

pengawasan 

langsung dari 

orang tua 

4. Hubungan 

mahasiswi 

dengan 

masyarakat 

sekitar dan 

teman. L, 25 

tahun, 

mahasiswi 

pekerja seks 

komersial 

‘’ hubungan saya dengan 
teman dan masyarakat di 
sekitar saya baik – baik 
saja karena tidak adaji 
yang peduli dengan apa 
ku kerja lagian 
kebanyakan juga 
temanku kerja begini ji 
juga dan masyarakat di 
sekitar juga cuek – cuek 
saja, seumpanya 
temanku tau saya kerja 
begini palingan saya di 
kucilkan tapikan saya 

Jika tidak adanya 
kesadaran atas pribadi 
masing – masing, maka 
proses sosial itu sendiri 
tidak dapat berjalan sesuai 
dengan yang kita 
harapkan. Didalam 
kehidupan sehari – hari 
tentunya tidak dapat lepas 
dari hubungan antara satu 
dengan yang lainnya, ia 
akan selalu perlu untuk 
mencari individual ataupun 
kelompok lain untuk dapat 

Sosialisasi semua 

mahasiswi PSK di 

kota Makassar 

dengan teman-

teman kampus 

maupun 

masyarakat  

berjalan dengan 

baik. Karena  

mereka berperilaku 

dan berpenampilan 

tertutup sama 

Pada umumnya 

perilaku dan 

penampilan 

mahasiswi 

sama halnya 

dengan orang 

biasa pada 

umumnya hal 

itu menutupi 

prilaku yang 

melanggar nilai 

– nilai, sehingga 
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juga tidak perlu ji jelaskan 
apa-apa ke mereka apa 
lagi kan tidak ada ji 
pengaruhnya bagi saya 
dan kalau masyarakat 
sekitar yang dapat yah 
saya minta maaf dan 
bakal pindahka dari 
lingkungan itu ‘’ ( L, 25 
tahun, 26 februari 2020,) 
 

berinteraksi ataupun 
bertukar fikiran 

dengan teman-

teman yang lain 

pada umumnya 

dan menutup diri 

dari lingkungan 

sosial dan 

membatasi 

pergaulan dengan 

teman dan 

masyarakat 

 

hubungannya 

dengan teman 

dan masyarakat 

baik – baik saja 

selama prilaku 

pelanggaran 

nilai – nilai tidak 

di ketahui 

5. Alasan 

mahasiswi 

pekerja seks 

komersial 

menggunakan 

media online  

N, 23 tahun, 

mahasiswi 

pekerja seks 

komersial  

 Alasanku gunakan media 
online karena mudah dan 
aman lagian sekarang 
semua orang sudah pake 
HP jadi di manfaatkan 
untuk menunjang 
pekerjaan 
 

Teknologi informasi 
memang merupakan hal 
yang sangat bermanfaat 
bagi kegiatan sehari-hari, 
belajar, bekerja, Seiring 
dengan perkembangan 
teknologi itu juga diikuti 
dengan berkembangnya  
jasa prostitusi di media 
sosial oleh pekerja seks 
komersial disebut 
prostitusi online hal ini juga 
dimanfaatkan oleh 
mahasiswi PSK untuk 
menawarkan jasanya 
karena membuka ruang 
yang terbuka dan luas 
sehingga sangat muda 
ditemui oleh kalangan 
pengguna jasa serta 
memberi rasa aman dari 
pantauan petugas. 

media online 

dengan fitur – fitur 

canggih ini 

dimanfaatkan 

sesuai kebutuhan 

pengguna tersebut, 

salah satunya 

sebagai sarana 

mempublikasikan 

unsur pornografi 

serta wadah 

prostitusi online 

Media online 

selain berfungsi 

untuk 

berinteraksi dan 

komunikasi 

sesama 

pengguna 

media sosial, 

berkembangnya 

jasa penjualan 

dan penawaran 

prostitusi di 

media sosial 

disebabkan 

karena 

banyaknya fitur 

– fitur canggih 

serta memiliki 

keamanan dan 
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kerahasiaan 

yang sangat 

baik 
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     Praktik prostitusi adalah kegiatan antar wanita dan laki-laki dalam 

membuat kesepakatan transaksi seksual dimana terjadi interaksi cost and 

reward Yakni seseorang melakukan interaksi sosial karena adanya 

imbalan, baik imbalan dalam bentuk nyata maupun tidak nyata hal ini dapat 

di sebabkan oleh beberapa faktor namun faktor yang paling berpengaruh 

adalah desakan perekonomian. Fenomena prostitusi saat ini juga tidak 

hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa saja atau yang mempunyai 

Pendidikan rendah namun juga telah merambah ke kalangan masyarakat 

akademisi atau mahasisiwi seperti yang terjadi dikota makassar ada 

beberapa mahasiswi pelaku prostitusi yang dijadikan subjek dalam 

penelitian ini melakukan praktik prostitusi untuk memenuhi kebutuhan 

perekonomiannya namun hal itu berdampak negatif bagi prestasinya di 

dalam perkuliahan. Seperti halnya mahasiswi PSK yang ada di kota 

Makassar yang djadikan subjek dalam penelitian ini. Mahasiswi PSK dalam 

melakukan interaksi sosial atau interaksi dalam keluarga, masyarakat, dan 

teman-temanya seperti halnya orang pada biasanya hingga perilaku 

penyimpangannya terhadap nilai- nilai tidak terbongkar maka  hal itu  tidak 

memunculkan permasalahan yang menyebabkan renggangnya suatu 

hubungan baik dengan keluarga, masyarakat, dan teman- temanya hal ini 

terjadi karena dalam melakukan praktik prostitusi mahasisiwi didukung oleh 

fitur-fitur canggih yang terdapat pada media online sehingga kerahasiaan 

transaksinya bisa terjaga dengan 
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Informan Biasa inisial ( L ) Informan Biasa inisial ( R ) 
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Informan Biasa inisial ( B ) Informan Biasa inisial ( D ) 

Informan Kunci  ( kabag resort 

tunasusila dinsos makassar ) 
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