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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat, karunia dan kesempatan yang  diberikan, sehingga penulis dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Partisipasi Perempuan 

Pedagang di Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga 

(Studi Kasus Perempuan Pedagang di Pasar Inpres dan Pasar wesel 

Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang) ” . 

 Skripsi ini berisi tentang penelitian mengenai Perempuan Pedagang Pasar 

Inpres dan Pasar Wesel Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Penelitian 

yang akan dilakukan berupaya untuk mengetahui partisipasi perempuan pedagang 

di pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan keluarga.  

Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak 

pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Dengan itu 

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Ratih Narulita dan Bpk. Satia yang 

selalu memberikan semangat, dukungan, doa, kasih sayang dan nasihat 

untuk menjadi insan yang bermanfaat dan berguna. 

2. Dikdik Kusdiana, SE, MT. Selaku dosen pembimbing di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung yang telah bersedia 
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meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, kritikan dan 

saran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

3. Dr. H. Tete Saepudin, SE.,Msi. Selaku Ketua Prodi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan 

Bandung. 

4. A Bayu, a samsudin dan Fitri selaku kakak dan adik yang selalu 

memberikan semangat serta kasih sayang yang tak hentinya dicurahkan 

kepada penulis. 

5. Dosen – dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah 

memberikan ilmu kepada penulis. 

6. Para perempuan pedagang Pasar Inpres dan Pasar Wesel di Kecamatan 

Pamanukan Kabupaten Subang yang telah bersedia memberikan 

informasinya kepada penulis. 

7. Seluruh Staf Karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu. 

8. Paman dan tante –tanteku yang selalu memberikan doa dan semangat 

kepada penulis. 

9. Desi Eka H, Devi Tia L dan semua teman-teman rumah. Yang merupakan 

sahabat dan keluarga di rumah yang memberikan dukungan untuk 

menyelesaikan penelitian ini. Jihan Rahmi Fauziah, Widi Gusti, Ulfah 

Marliana, Nela Nuril, Nela Kania, Ayu Lestari dan seluruh teman 

Ekonomi Pembanunan 2014 yang sama – sama berjuang untuk 

mendapatkan gelar sarjana. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi 

terutama bagi penelitian yang sejenis. 

Bandung, Desember 2018 

              

        Penulis 

                                                                 


