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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas 

limpahan Rahmat dan  Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan 

skripsi ini dengan judul: “PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN 

MANUSIA, RASIO BEBAN KETERGANTUNGAN DAN TINGKAT 

PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP LAJU 

PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT TAHUN 2004-2019”.

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Penulis menyadari sepenuhnya,bahwa penulisan naskah skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya 

literatur. Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan 

diterima dengan segala kerendahan hati. 

Dalam proses penelitian ini, penulis mendapatkan banyak saran serta 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ungkapan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan 

pada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini, kepada: 

1. Ayahanda tercinta alm Nur Rachmat Khaeroni yang membuat penulis 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan ibunda tercinta Yeyet 

Rohayati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta 

perhatian moril maupun materil. Semoga Alloh SWT selalu melimpahkan 
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Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas 

budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Kaka ku tersayang Ratna Komaladewi, Ratih Puspitasari, dan Rizal 

Rahadiana yang telah memberikan banyak dorongan dan bantuan kepada 

penulis dengan banyak saran yang diberikan. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir.,MS selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

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

Ekonomi Universitas Siliwangi. 

5. Bapak Aso Sukarso S.E.,M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi sekaligus selaku 

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

6. Terimakasih penulis berikan kepada bapak Dr. Ade Komaludin S.E., M.Sc. 

Selaku pembimbing I atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 

7. Seluruh Dosen dan Staf  pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi 

penulis. 

8. Terimakasih kepada para teman seperjuangan Desvira Tri Fadila, Wisnu 

Saputra, Yani Nurhasanah, Sri Mulyani, Dea Nirwanti dan Dini Rosdiani 

yang telah membantu memberikan semangat dukungan dan doa  kepada 

penulis. 
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9. Rekan-rekan seangkatan yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung semoga Alloh SWT memberikan balasan berlipat ganda. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan 

dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon saran dan 

kritik yang bersifat membangun untuk memotivasi bagi penulis di masa yang 

akan dating. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap 

skripsi ini bias memberikan manfaat untuk masa yang akan dating dan mohon 

maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisannya. 
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