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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik  Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberikan sehat jasmani dan 

rohani. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam 

yakni Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Usaha Agroindustri Pemanfaatan 

Limbah Serbuk Gergaji Menjadi Baglog Jamur Kuping”. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi mudah-

mudahan skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya 

bagi pembaca. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan tantangan 

yang penulis hadapi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembimbing 

Suprianto, Ir., M.S sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Hendar Nuryaman, 

SP., M.P selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi. Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir., M.P. 

selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan Dedi 

Darusman, Ir., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Terima kasih juga kepada kedua orang tua, 

kakak dan adik tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan 

nasihat  dan do’a serta pengertian waktu dan materi yang dapat memberikan 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Wido Sriyanto 

selaku pemilik perusahaan CV. Cipta Karya Barokah yang telah memberi izin 

untuk melaksanakan penelitian di perusahaannya. Penulis juga menyampaikan 

terima kasih kepada Rokim dan Kolis yang telah membantu penelitian saya di 

lapangan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada rekan-

rekan seperjuangan diantaranya Dede Candra, S.P., Ayu Tania Pratiwi, S.P., Siti 

Latifah, S.P., Veni Novika, S.P., Dimas Maulana, S.P., Chandra Kurniawan S.P, 

Lukman Nuramdan, S.P., Hilmi Firmansyah S.P., Mi’raj Muhammad, S.P., 
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Dzikru Maulana, S.P., Arif Rahman Hakim, S.P., kepada rekan-rekan ngopi 

bareng diantaranya Aji Satria, Hadi Subarkah, Andang Tatang, Arizal Juliansyah, 

Nora, Toro, dan rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. Kemudian kepada rekan-rekan seperjuangan Agribisnis A 2014 

dan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi angkatan 2014. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit 

hambatan dan tantangan yang penulis hadapi, dan masih banyak kekurangan. Oleh 

karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kebaikan 

penulis di masa yang akan datang serta penyempurnaan skripsi ini. Semoga 

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

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan doanya, 

semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis.  

 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 
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