
vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan usulan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, 

Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di 

Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020. 

Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

penulisan skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas 

Siliwangi. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan usulan penelitian ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis hendak menyampaikan terima kasih yang ditujukan kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Harianto dan Ibu Deuis Susanti yang 

tak kenal lelah untuk selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, 

dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 

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

Siliwangi. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M,Si., Ak. CA., CPA. Selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

4. Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing I dan 

Bapak Jumri, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan saran dan bimbingannya dalam penyusunan usulan 

penelitian ini. 

5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah 

banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

6. Seluruh staf SBAP di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang 

telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Program Studi Ekonomi Pembangunan. 
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7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. 

8. Rekan pengurus HMJ-EP Kabinet Adinata dan Kabinet Maheswari yang 

menjadi rekan berorganisasi di Universitas Siliwangi. 

9. Agnes, Cica, Devi, Euis, Anna, Ima, Nazmi, dan Ratna  yang senantiasa 

mendukung dan mewarnai masa perkuliahan penulis dengan canda 

tawa. 

10. Indri Hapida Sari yang selalu mendukung dan menjadi rekan diskusi 

penulis. 

11. Putri dan Leungli selaku support system yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat. 

12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penulisan usulan penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan peneilitian ini masih 

terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun dalam penyampaian isi. 

Dengan demikian, penulis menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada. 

Demikian usulan penelitian ini dibuat, semoga usulan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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