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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Alloh SWT, yang rahmat dan 

hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi 

junjunan kita nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Biaya Pengembangan Produk Terhadap 

Peningakatan Volume Penjualan Pada Home Industri Kelom Geulis Sheny 

Kota Tasikmalaya”. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruaan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  
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dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan  rasa bersyukur dan berterima kasih dengan sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Rudi Priyadi, M.P sebagai Rektor Universitas Siliwangi 
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4. Syamsudin Arnasik.,Drs M.Pd Selaku Ketua DBS Jurusan Pendidikan 
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Tasikmalaya. 

5. Suhendra, Drs., M.Pd selaku dosen pembimbing I  yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbinganya, pengarahan 

saran-saran selama penulisan skripsi ini. 

6. Yoni Hermawan., M.Pd selaku dosen pembimbing II  yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbinganya, pengarahan 

saran-saran selama penulisan skripsi ini. 

7. Pimpinan dan segenap karyawan Home Industri Kelom Geulis Sheny Kota 

Tasikmalaya yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh 

informasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kepala SMK PERIWATAS Tasikmalaya yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untu melakukan penelitian di sekolah. 

9. H. Rahman Hermayadi G.S, Drs, M.Si selaku wali dosen kelas 4B yang tak 

henti-hentinya memberi pengarahan dan motivasi kepada penulis 

10. Seluruh Dosen, Assisten dan staff Administrasi Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Orang tua yang selalu memotivasi dengan sabar dan selalu memberikan 

dukungan baik secara materi maupun non materi. 

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan  satu persatu oleh penulis yang telah 

membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, 

hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki. Tidak 

banyak kata yang bisa dilontarkan, oleh karena itu kritik dan saran penulis 

harapkan. Tiada balas budi yang dapat diberikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, kecuali memanjatkan do’a setulus-

tulusnya semoga amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat 

ganda dari ALLAH SWT. Amien. 
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