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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan 

hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Nilai Produksi (Studi Kasus Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada 
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5. Fatimah Zahra Nasution, S.E.I., M.A. Selaku dosen Pembimbing II yang 

telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun 
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permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini. 
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memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa 

perkuliahan. 
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