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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Hanya 

kepada-Nya kami memuji dan hanya kepada-Nya kami bersyukur, kami meminta 

ampunan dan kami meminta pertolongan. Puji syukur penulis panjatkan karena 

atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan judul “PENGARUH LITERASI 

EKONOMI DAN MODERNITAS TERHADAP PERILAKU KONSUMSI 

MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI”  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M., selaku ketua Program Pendidikan Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Drs. Suhendra, M.Pd., selaku Dosen Wali kelas B angkatan 2015 sekaligus 

Pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis 

dalam penyusunan proposal penelitian ini. 
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5. Ai Nur Solihat, M.Pd., selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. 

6. Seluruh Dosen Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu 

yang bermanfaat. 

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah mempermudah dan 

memperlancar penyelesaian proposal penelitian ini. 

8. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, memberikan motivasi dan doa 

kepada penulis yang tiada henti-hentinya. 

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang selalu senantiasa 

membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. 

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut 

membantu dalam penyusunan proposal penelitian ini.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

dan masih banyak kesalahan serta kekurangan. Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bermanfaat dari semua pihak sangat penulis harapkan. 

Tasikmalaya,     Juni 2019      
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