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KATA PENGANTAR 

Assallamualaikum. Wr.wb 

Segala puji dan syukur marilah kita panjakan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehinga kita masih berada 

dalam kesehatan, iman dan islam. Sholawat serta salam akan selalu terlimpah 

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat hingga pada 

umatnya. 

Pada kesempatan ini, penulis bermaksud mengajukan skripsi untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi yang berjudul “ANALISIS EKONOMI 

POLITIK PENGELOLAAN OBJEK WISATA JOJOGAN WONDERHILLS DI 

KABUPATEN PANGANDARAN”. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 

penulis alami, namun berkat kerja keras dan dukungan atau bantuan dari banyak 

pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih setinggi-tingginya, kepada : 

1. Kepada Orang tua yaitu Bapak Dadan Daryan Sundayana yang telah 

memberikan doa, dukungan, motivasi dan juga kesabarannya dalam 

membantu penulis menyelesaikan perkuliahan. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi., Ir., MS. Sebagai Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya.  
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3. Bapak Dr. H. Iis Marwan. SH., M.Pd. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Ibu Fitriyani Yuliawati. S.IP., M.Si. Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan  

sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen yang pernah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada 

penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

6. Bapak Akhmad Satori, S.I.P., M.S.i. Sebagai Wali Dosen Kelas A Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi dan juga sebagai Dosen 

Penguji yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya terhadap 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Hendra Gunawan. S.IP., M.Si. Sebagai Dosen Pembimbing II yang 

telah memberikan arahan dan bimbingan dengan tulus selama proses 

penyelesaian penulisan skripsi ini. 

8. Rekan-rekan Angkatan 2014  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 

memberikan dorongan dan motivasi selama ini. 

Rasa hormat dan terimakasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan 

dukungan dan do’anya selama menjalankan proses ini. semoga segala kebaikan 

yang telah diberikan mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. 

Amin 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu 

penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skrispi ini dapat dijadikan 

pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik berikutnya. Akhirnya, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

 

                Tasikmalaya,   Juni 2018 

                     Penulis  

 

 

                                                                                        Rifky Rizal Fauzian 

                                                                                                143507008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


