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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahhirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas 

limpahanRahmat dan Berkah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini tanpa hambatan yang berarti. Salam dan Sholawat semoga 

tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua 

umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang jauh lebih baik. 

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah dengan suka rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan 

pemikiran, tenaga, dan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana 

mestinya. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah mencurahkan kasih 

sayang kepada penulis dan dengan penuh kesabaran telah membimbing 

dan mengasihi serta mendoakan dalam setiap langkah dan usaha untuk 

mewujudkan setiap harapan penulis. 

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

Siliwangi Tasikmalaya. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

4. Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Fakultas 

Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi. 
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5. Bapak Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dengan penuh 

kesabaran telah memberikan dukungan, saran, pengarahan dan dukungan 

hingga selesainya penulisan naskah skripsi ini. 

6. Bapak Chandra Budhi L.S, S.E., M.Si. selaku pembimbing II dengan 

penuh kesabaran telah memberikan dukungan, saran, pengarahan dan 

dukungan hingga selesainya penulisan naskahskripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi yang telah banyak memberi bantuannya. 

8. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima 

kasih atas semua dukungan bantuan dalam bentuk apapun. 

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, 

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna 

menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan usulan penelitian ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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