
  

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Analisis Determinasi Ekspor Industri Kreatif Indonesia Tahun 2006-

2020”. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kapada Nabi Muhammad 

Saw, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita diakui sebagai umatnya 

hingga akhir zaman.  

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi 

ini jauh dari kata sempurna, baik dalam sistematika maupun tata bahasa. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.  

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak 

terima kasih kepada:  

1. Orang tua tercinta, karena telah menjadi pendukung utama penulis yang telah 

memberikan doa dan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Diri sendiri yang mampu bangkit dan bertahan dari keadaan yang akhirnya dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi. 

4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. 

selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 



 

vii 
 

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

Pembangunan Universitas Siliwangi sekaligus pembimbing I penulis yang telah 

memberikan arahan, dukungan, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Yang terhormat Ibu Dwi Hastuti K., S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah 

memberikan saran, arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis. 

7. Yang terhormat Bapak Apip Supriadi, S.E., M.Si. selaku pembimbing II penulis 

yang telah memberikan arahan, koreksi, saran, dan dukungan penuh atas 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Yang terhormat seluruh dosen di lingkungan Program Studi Ekonomi 

Pembangunan yang telah memberikan pemahaman dan ilmu sehingga penulis 

mampu menerapkannya dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Sahabat seperjuangan yaitu Milga Ruhaniah dan Cica Anriani yang selalu menjadi 

support system dan pengingat untuk penulis. 

10. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Kabinet Adinata dan 

Maheswari. 

11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan. 

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan, serta berharap 

penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 

Tasikmalaya, Juni 2022 

 

Ika Nurhasanah 

NPM. 183401073 

 


