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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “ANALISIS POLA KONSUMSI SEBELUM DAN SESUDAH 

MENJADI DRIVER GO-JEK”.  

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sisi sistematika 

penulisan, isi, maupun tata bahasa. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan 

dan pengetahuan yang penulis miliki. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang sifatnya membangun. Walaupun demikian penulis berharap agar skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Naskah skripsi ini merupakan sebuah karya yang tidak mungkin 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan segala yang dibutuhkan penulis sehingga 

penulis bisa menyelesaikan skripsi. 

2. Kedua orang tua tercinta bapak Engkus dan ibu Onah serta kakak-kakak dan 

adik yang selalu memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis baik 

secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Rudi Priadi, MS. Selaku Rektor 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  
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4. Yang terhormat Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., AK., Ca. Selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

5. Yang terhormat Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E. Selaku Ketua Jurusan 

Ekonomi Pembangunan sekaligus menjadi dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan usulan penelitian ini. 

6. Yang terhormat Bapak Ade Komaludin, S.E., M.Sc. Selaku Pembimbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

7. Yang terhormat Bapak Encang Kadarisman, S.E., M.M. selaku wali dosen 

kelas B angkatan 2015 jurusan Ekonomi Pembangunan. 

8. Seluruh dosen pengajar dan staf SBAP di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi, yang telah memberi sumbangan ilmu dan 

pelayanan pada penulis. 

9. Komunitas GOPASTA (Gabungan Ojol Pasukan Tasikmalaya) yang telah 

membantu dalam penyebaran kuesioner. 

10. Rekan-rekan jurusan Ekonomi Pembangunan kelas B angkatan 2015 yang 

selalu memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis. 

11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Taruna Project bro Ujang, bro Iqbaal T.P., 

bro Adi, bro Aldi, bro Fajar, bro Aey, bro Dhimas yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis. 

12. Rekan-rekan seperjuangan di HMJ-EP periode 2016/2017 dan periode 

2017/2018 yang telah memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis. 
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13. Iis Nur Azizah Novianty yang selalu memberikan do’a dan dukungannya 

kepada penulis. 

14. Sahabat-sahabat yang ada di MABES CKB yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis. 

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT 

memberikan balasan yang berlipat ganda. 

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi. Semoga usulan penelitian ini 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, aamin 

yarabbal’alamiin. 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 

 

Ikbal Muhammad Hakiki 

NPM. 153401041 

 


