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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahiim  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah  

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “Komparasi Pendapatan antara Nelayan 

Swadana dengan Nelayan Modal dari Tengkulak di Pangkalan Pendaratan 

Ikan (PPI) Jayanti” yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pertanian (S-1) di Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1) Dedi Djuliansah, Ir., M.P. sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Suyudi, 

S.P., M.P. sebagai Anggota Pembimbing yang telah membantu dan 

membimbing serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini; 

2) Dedi Darusman, Ir., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Agribisnis dan Dr. Hj. Ida 

Hodiyah, Ir., M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi; 

3) Stap pengajar Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya, yang 

telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjadi 

mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi;  

4) Eli Muslihat, S.Pi. selaku kepala UPTD PPI Jayanti yang telah memberikan 

informasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini; 

5) Nelayan dan tengkulak PPI Jayanti yang telah banyak membantu penulis; 

6) Ayahanda tercinta Dedi Rustandi dan Ibunda yang kusayangi Hendrayati 

yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian 

moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, 

kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik 

yang telah diberikan kepada penulis; 
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7) Kakaku Yogi Nugraha yang selalu mendukung dan senantiasa mendoakan; 

8) Angga Mulyana yang telah menjadi penasehat dan selalu memberikan saran 

serta waktunya; 

9) Ismi Zihan Irfiana, Rizka Rianitha dan Ginda Ratna Rahayu yang selalu 

memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis; 

10) Sahabatku Putri Eka Sari, Astri Rahayu, Vika Hidayah, Vito Aldes Riza dan 

Putra Guswandi yang selalu ada setiap waktu dan mendengar setiap keluh 

kesah penulis, semoga segera dipertemukan kembali; 

11) Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Pertanian Angkatan 2015 

serta kakak-kakak dan adik-adik di Jurusan Agribisnis Universitas 

Siliwangi. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua.                 

              

Tasikmalaya, juni 2019 

 

 

Desi Dwi Djayanti 


