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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemeritah atas Infrastruktur, Subsidi dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Tahun 2009-2018” dengan baik. 

Usulan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

penulisan skripsi pada Program Studi Ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan 

ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua 

pihak yang telah dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi dalam proses 

penulisan usulan penelitian ini, terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta yang selama ini sabar mendidik dan memberikan 

perhatian serta doa kepada penulis. 

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

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., C.A., 

CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

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

Ekonomi Pembangunan. 
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5. Yang terhormat Bapak Jumri, S.E., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan bimbingan kepada penulis. 

6. Yang terhormat Bapak Encang Kadarisman, S.E., M.M. selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu 

memberikan pengarahan dalam penyusunan usulan penelitian. 

7. Yang terhormat Bapak Nanang Rusliana, S.E., M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu 

memberikan pengarahan dalam penyusunan usulan penelitian. 

8. Seluruh staf Dosen Pengajar, staf SBAP serta karyawan di lingkungan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

9. Seluruh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 yang 

telah memberikan doa serta semangat. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu selama penyusunan usulan penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan usulan penelitian ini. Semoga usulan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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