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KATA PENGANTAR 

 

        Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam penulis curahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai 

umatnya. 

         Dengan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan  naskah skripsi yang berjudul 

“ ANALISIS PENGARUH  INVESTASI , TENAGA KERJA DAN 

KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA 

BARAT  TAHUN 2005-2021”. Naskah skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam Penulisan Skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.  

        Dalam proses penyusunan naskah skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

pengarahan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

menyampaika terimakasih kepada: 

1) Kedua orang tua penulis Bapak Iim Ibrahim dan Ibu Eti yang selama ini tak 

pernah lelah membesarkan, mendidik dan telah memberikan dukungan baik 

mental maupun material serta doa dengan penuh kasih sayang dan penuh 

kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini.  

2) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Rudi Priyadi, M.S., Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.
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4) Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya, dan selaku dosen penguji II.  

5) Bapak Dr. Nanang Rusliana S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan pengarahan dan 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini 

dan selaku dosen wali Ekonomi Pembangunan D 2018.  

6) Bapak Encang Kadarisman S.E., M.M., selaku dosen pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan pengarahan dan 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan naskah skripsi ini. 

7) Bapak Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si. selaku dosen penguji I. 

8) Seluruh staf SBAP, karyawan serta dosen pengajar di lingkungan Fakultas 

ekonomi dan bisnis Universitas Siliwangi yang telah memberi ilmu dan 

pelayanan pada penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Ekonomi 

Pembangunan.  

9) Kakak Aryanti Nurhalida dan Ayu Mita, saudaraku Rima Hardianti yang 

telah memberikan doa serta semangat selama penyusunan naskah skripsi 

penelitian ini. 

10) Seluruh teman dan sahabat, khususnya Firman Permana, Irma Fitria, Anggita 

Dwi Nirmala, Devi,  Teh Mae,  Andini, Salwa,  Ai Yuliani,  Riadz,  Haekal, 
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memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan 

draft usulan penelitian.  

11) Teman-teman Ekonomi Pembangunan D yang telah memberikan dukungan 

dan mendo’akan penulis. 

12) Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan  naskah skripsi 

ini. 

        Penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dari para pembaca demi 

kesempurnaan penulisan naskah ini sehingga nantinya akan bermanfaat bagi 

masyarakat secara umum dan penelitian yang bisa dikembangkan lebih lanjut.    
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