
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 2008-

2017”. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan 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 penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan pengarahan 

serta dorongan dari berbagai pihak yang telah ikhlas membantu penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta bapak (Wawan Tarmawan) dan ibu (Siti 

Hodijah) yang selama ini tak pernah lelah telah membesarkan, mendidik 

dan telah memberikan dukungan serta do’a dengan penuh kasih sayang 

dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. 

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

Siliwangi Tasikmalaya.  

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

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.  



 
 

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

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dan selaku 

Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam 

membantu memberikan pengarahan dalam penyusunan Skripsi. 

5. Bapak Dr. H. Asep Yusuf Hanapia SE., M.P. selaku dosen wali penulis 

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan 

Skripsi. 

6. Bapak Nanang Rusliana S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dalam membantu 

memberikan pengarahan dalam penyusunan Skripsi. 

7. Kakak, dan sodara – sodara saya yang saya cintai 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

9. Kawan terdekat penulis Ramdhani Sucipto, dan teman-teman terdekat 

yang senantiasa menemani penulis dikala senang maupun sedih. 

10. Teman seperjuangan Ganjar, Egi, Pewe, Obos, Subhan yang telah 

memberikan bantuan dan semangat serta doa’nya. 

11. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2012 yang 

telah memberikan bantuan bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini. 

12. Kakak-kakak tingkat angkatan 2011 Teh Detty, A Odoy, A Ruben yang 

telah memberikan bantuan dan semangat serta do’anya 

13. Semua lagu penyemangat dan penenang yang ada dalam playlist lagu 

penulis, yang selalu menemani dalam proses penulisan Skripsi. 



 
 

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf seandainya terdapat 

kesalahan-kesalahan didalam penulisan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang 

membutuhkannya. 

 

     Tasikmalaya,  10 April 2019 

 

  

 Penulis 

 


