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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat  

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Komparatif Usahatani Padi Anorganik, Semi Organik dan 

Organik (Kasus Pada Usahatani Padi Di Desa Sukasukur, Kecamatan 

Cisayong, Tasikmalaya)”. Shalawat serta salam semoga tercurah 

limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berserta para keluarga, sahabat, 

dan seluruh umatnya. 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. 

Selama penyusunan skripasi ini ini penulis tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, ataupun saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas 

Siliwangi.  
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Universitas Siliwangi.  
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Pertanian Universitas Siliwangi.  
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selaku komisi pembimbing yang telah membimbing penulis dengan 

sabar, bijaksana dan cermat dalam memberikan masukan dan saran, 

serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama  

proses penyusunan skripsi ini dan selama perkuliahan.  

5. Hendar Nuryaman, S.P., M.P., sebagai dosen wali yang telah 

membimbing penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di 

Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi.  

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi yang selalu membantu penulis selama menjalani perkuliahan 
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dan dalam mempersiapkan seluruh rangkaian skripsi ini.  

7. Ketua dan pengurus Kelompok Tani Sadar Karya, Sukamulya, 

Sukapura, Munjul Jaya, Sinar Berkah dan Mekar Mandiri yang telah 

memberikan izin peneliti serta membantu penulis dalam melaksanakan 

penelitian pada para petani anggota kelompok tani di Desa Sukasukur. 

8. Responden peneliti yang telah banyak membantu baik dari segi waktu, 

tenaga dan pikiran yang telah diberikan pada penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis (Yahya Zakaria dan Siti 

Aminah) atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, 

serta dorongan baik moril maupun materil serta doa yang selalu 

menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripasi ini.  

10. Kakak penulis (Imam Wahyudi dan Rosti Asih) yang menjadi 

motivator terbaik untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta atas doa 

yang selalu dipanjatkan. 

11. Sahabat-sahabat penulis, Melinda Himmatul Islamy, Yayan Sutiana, 

Dede Candra, Michael Dwi Nugraha, Herni Nurpadilah, Fahmi 

Pemana, Willyani Islam, Ade Hendra Nugraha, Afni Sonia Rasni, Dian 

Fariz, Nuni Yusnidar, Putri Intan P, Rayna T, Ipan H K, M Ramadan, 

M Faqih, “Barudak Egois”, Agribisnis 2013, Agribisnis 2015, 

Agribisnis 2016 yang telah membantu secara moril, tenaga dan pikiran 

pada penulis.   

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan  skripsi  ini  dan  selama  menjalani  

perkuliahan  di  Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

belum mendekati kesempurnaan. Penulis mengharapkan adanya saran dan 

kritik yang bersifat  membangun  sebagai  masukan  untuk  perbaikan  dan 

peningkatan diri akan pengetahuan pertanian. Akhir kata penulis berharap 

semoga Allah SWT membalas kebaikan semua yang telah membantu 



vii 

 

proses penyusunan skripsi ini. 

Tasikmalaya, November 2018 

Dikru Maulana 


