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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahhirobbil’alamin Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat 

Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “KELAYAKAN USAHA PENDEDERAN IKAN PATIN” skripsi 

ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian 

pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.  

Dalam penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah memberikan bantuan, dorongan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. 

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang 

setinggi – tingginya kepada Dedi Djuliansah, Ir., M.P. selaku ketua Pembimbing 

dan Dr. H. Dedi Sufyadi, Ir., M.S. selaku anggota pembimbing yang telah 

memberikan dorongan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga dengan segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan 

mendapatkan imbalan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Terimakasih juga 

kepada Dedi Darusman, Ir., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Siliwangi dan Riantin Hikmahwidi, Ir., M.Si. selaku 

Sekretaris Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi dan 

terimakasih juga kepada Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir., M.P. selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Siliwangi yang sangat membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

 Ucapan terimakasih yang sangat pribadi penulis sampaikan kepada orang 

tua tercinta Doni Romdoni dan Ernawangsih yang telah membesarkan dan 

mendidik penulis dengan semua limpahan kasih sayang, memberikan semangat, 

motivasi, harapan, pengertian, do’a, dan dukungan baik moril maupun materil 

selama hidup penulis terutama dalam penulisan usulan penelitian ini, dan juga  

terimakasih untuk kakak tercinta Livy Nadia Hizria dan adik tercinta Rayna Devy 

Oktadona yang selalu memberikan semangat pada penyusunan skripsi ini.  

 Tak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada sahabat – sahabat 

terdekat dan seluruh teman – teman seperjuangan FAPERTA 15 yang telah 
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memberikan energi positif dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk kakak – kakak dan adik – 

adik FAPERTA yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.  

 Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diperlukan 

penulis untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang serta penyempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. 
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