
 
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala berkah, kuasa dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI 

Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di 

Wilayah Tempat Tersebut.  

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak lain adalah sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul. 

Terselesaikannya tulisan ini tidak luput dari pihak-pihak yang membantu 
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1. Wasis Susetio, SH, MA, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul, yang telah memberi arahan dan pembinaan 
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Unggul. 
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5. Bapak dan mama sebagai pemberi semangat utama dalam mengerjakan 

segala kegiatan yang positif selama ini. Orang tua yang sangat saya 

cintai yang tiada hentinya memberikan saya pendidikan, pembinaan, 

kepedulian,  nasihat, semangat dan doa dengan penuh kasih sayang 

selama saya menempuh pendidikan formal dan motivasi hidup dalam 

menggapai cita-cita. 

6. Kakak saya Kuntoro, terima kasih sudah memberi saya nasihat agar 

cepat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Rosna, annisa, sinta, dwi, rini dan mbuy, terimakasih atas segala saran 

dan motivasi yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Wildan fikri lutfian, terima kasih sudah menemani saya untuk mencari 

data dan motivasi yang diberikan. 

9. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu di 

Universitas Esa Unggul yang telah memberikan semangat, kerjasama 

dan hiburan yang membuat saya tetap semangat dalam menempuh 

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 



 
 

vii 
 

10. Serta semua pihak yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan, 

dukungan moril maupun semangat dalam menempuh perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas 

bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima 

kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-

teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari ALLAH SWT. 
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