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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun Usulan Penelitian yang 

berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Perusahaan Mebel di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya” 

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak arahan 

serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ungkapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Yeni sriwahyuni dan Asep cucu, kedua orang tua yang tanpa lelah mendoakan, 

mendukung serta mendidik penulis dengan penuh kasih.  

2. Bapak Prof. Dr. H. 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 Aso Sukarso, S.E.,M.E.  Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.    

5. Bapak Dr. Ade Komaludin, S.E., M.Sc.  Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah 

bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan bantuan dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini.    
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6. Bapak Jumri S.E., M.Si.  Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia 

meluangkan waktu dalam membantu memberikan bantuan dan arahan dalam 

penyusunan Skripsi ini.  

7. Bapak H. Asep Yusuf Hanapia S.E.,M.P. Selaku penguji 1 yang telah memberi 

arahan, kritik dan saran terhadapa penulisan skripsi. 

8. Bapak Aso Sukarso, S.E.,M.E. Selaku penguji 2 yang telah memberi arahan, 

kritik dan saran terhadapa penulisan skripsi. 

9. Seluruh Staf Dosen pengajar, Staf SBAP dan karyawan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi. 

10. Seluruh temanku yang selalu memberikan motivasi, tenaga, pikirannya untuk 

membantu proses pembuatan penelitian ini. 

Penulis menyadari untuk mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini 

merupakan hal sangat sulit mengingat keterbatasan ilmu yang penulis miliki, 

kendala waktu, serta terbatasnya literatur, maka dari itu penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun sebagai motivasi bagi penulis di masa yang akan 

datang.  

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada 

khususnya.  
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