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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 “DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN JUMLAH 

PENDUDUK TERHADAP KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 

2012-2017”.  

 Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa naskah skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. 

Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan 

segala kerendahan hati. 

 Dalam penulisan naskah skripsi ini penulis banyak mendapatkan pengarahan 

serta dorongan dari berbagai pihak yang telah ikhlas membantu penulis dalam 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada : 

1. Ibu Hotun Khaeriyatun tercinta yang selama ini tidak pernah lelah telah 

membesarkan, mendidik, dan telah memberikan dukungan serta do’a dengan 

penuh kasih sayang dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaian 

naskah skripsi ini. 

2. Adik saya tercinta Nisa Mutiara Larassati yang selalu memberikan saya 

semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. 
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3. Tuti Mustikasari yang selalu memberi support, perhatian, motivasi, serta 

mengingatkan penulis akan tugas dan kewajiban sehingga penulis dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. 

4. Sepupu-sepupu saya Rikjan dan Danil yang selalu mewarnai perjalanan saya 

dalam peulisan skripsi. 

5. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

6. Bapak Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

7. Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E., selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan, serta Selaku Dosen Wali Ekonomi Pembangunan C Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

8. Bapak Dr. H. Asep Yusup Hanapia S.E., M.P., Selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktunya dalam membantu 

memberikan pengarahan dalam penulisan naskah skripsi ini. 

9. Bapak Nanang Rusliana S.E, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

sabar dan bersedia meluangkan waktunya dalam membantu memberikan 

pengarahan dalam penulisan naskah skripsi ini. 

10. Seluruh Dosen Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang senantiasa sabar dan bersedia meluangkan waktunya dalam 

mendidik serta memberikan pengetahuan berserta pengalaman yang bermanfaat 

kepada penulis yang Insya Allah mejadi bekal dalam kehidupan penulis setelah 

lulus dan hidup di lingkungan masyarakat. 
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11. Bapak Rizal dan seluruh staff SBAP, Karyawan serta staff Dosen Pengajar di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

12. Seluruh Guru di MI Saadatuddarain Jakarta Timur, SMPN 9 Tasikmalaya, dan 

SMAN 4 Tasikmalaya yang senantiasa sabar dan bersedia meluangkan 

waktunya dalam mendidik serta memberikan pengetahuan berserta pengalaman 

yang bermanfaat kepada penulis yang Insya Allah mejadi bekal dalam 

kehidupan penulis setelah lulus dan hidup di lingkungan masyarakat. 

13. Sahabat seperjuangan dalam pengerjaan skripsi ini yaitu Rizka, Endis, Fitri, 

Aslam , Ridwan, Adul, Yudi, Aldi, Dalpa, Dina, Ica, Inaz, Intan, Pipit, Imey, 

Intan Ayu, Nissa, Dewi M, Ruhiyat, M. Zaqi, Habib, Rizki, yang telah 

mensupport dalam penulisan naskah skripsi ini. 

14. Keluarga KKN 77 Tawang Panca Tengah yang selalu kompak dalam 

mensupport anggota-anggotanya sehingga penulis bisa menyelesaikan naskah 

skripsi ini. 

15. Seluruh Keluarga Besar UKM SENI MUSIK UNIVERSITAS SILIWANGI 

yang selalu mensupport, mendoakan, dan mewarnai perjalanan penulis dalam 

penulisan naskah skripsi ini. 

16. Seluruh keluarga besar Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 

khususnya kelas EP-C (EDOC) yang selalu hadir mewarnai perjalanan penulisan 

naskah skripsi ini. 

17. Kucing-kucing saya “Dud” dan “Bray” yang selalu menjadi mood booster bagi 

penulis. 
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Tiada yang dapat penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah 

membantu hanya doa dan ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan. Semoga 

segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.  

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf seandainya terdapat 

kesalahan-kesalahan didalam penulisan naskah skripsi ini. Mudah-mudahan dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.  

  

       Tasikmalaya,  Maret 2019  

  

                  Penulis   

   Mohammad Zaki Manggala Putra 


