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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan  

hidayah, kesempatan dan keselamatan dengan segala anugerah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, 

sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. 

Skripsi ini berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Pendapatan (Studi kasus PT. Asia Tri Tunggal Jaya). Penulisan ini 

guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada Jurusan 

Ekonomi Pembangunan. 

Untuk menyelesaikan skripsi ini pada dasarnya merupakan hasil dari suatu 

kerjasama, bimbingan, bantuan, dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

tidak berlebihan,  jika pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan 

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oneng Rusmana dan Ibu Muryani, yang 

selama ini tak pernah lelah membesarkan, mendidik dan telah memberikan 

dukungan baik mental maupun materiel serta do’a dengan penuh kasih sayang 

dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Buat kakak saya Ina Rusmiyanti yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan secara material. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 
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4. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si. Ak. CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

5. Bapak H. Aso Sukarso S.E. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. 

6. Bapak Dwi Hastuti Lestari K., S.E., M.Si. selaku wali dosen. 

7. Bapak Dr. Apip Supriadi S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan pengarahan dan 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak Jumri., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan 

bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan bimbingan kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Seluruh staf  SBAP, karyawan serta staf  Dosen pengajar di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi yang telah memberi ilmu 

dan pelayanan pada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan 

Ekonomi Pembangunan. 

10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 yang 

telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

11. Bapak Fery N Yogaswara selaku HRD PT. Asia Tri Tunggal Jaya Kota 

Tasikmalaya yang telah membantu dan memberikan bantuan bagi penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Semua rekan-rekan Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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13. Buat teman-teman yang selalu memberikan semangat (Sri Salamah N, Mila 

Muldiana, Riri Admadari,Rizkya Mutiara, Hilda Nailatul, Aghni ) 

14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini. 

Akhir kata penulis menyampaikan permohonan maaf apabila  terdapat 

kesalahan-kesalahan di dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini 

dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

semua pihak yang membutuhkannya. 
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