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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia yang tiada hingga sehingga penulis bisa menyelesaikan 

proposal ini dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

DAN DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA TERHADAP INTENSI 

BERWIRAUSAHA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 

UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA”. Skripsi ini dibuat untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana di Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak mengalami 

hambatan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa 

terimakasih atas bantuan dan sumbangsih pemikirannya, penulis berharap 

kemurahan Allah SWT, semoga pahala yang berlipat menjadikan imbalan yang 

setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada penulis bagi seluruh pihak yang 

membantu diantaranya: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. Ms., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Dr. Cucu Hidayat, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

PendidikanUniversitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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4. Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd selaku pembimbing I yang telah  meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga 

terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

5. Edi Fitriana Afriza, S.Pd. M.M selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, arahan dan motivasi 

sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan 

bantuan dan pengetahuan dalam penyusunan skipsi ini. 

7. Bapak Sutisna dan Ibu Yeti Haryati selaku kedua orangtua penulis dan 

keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan 

do’anya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

8. Sahabat penulis yaitu Devi Ratna Yuniar dan Lena Loviana yang selalu 

memberikan motivasi dan bantuan dalam segala hal sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

9. Teman-teman pondok putri as-syifa Intan Putri Wulansari dan Yeli Fitriana 

yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman setia penulis dalam 

suka maupun duka. 

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik.  
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca sebagai salah satu 

referensi pada bidang kajiannya. 

 

Tasikmalaya,   Agustus  2019 

 

Penulis 


