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KATA PENGANTAR 

 

       Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini 

dengan judul “Dampak Pelaksanaan Land Rent System Pada Masa 

Pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Hindia 

Belanda Tahun 1811-1816”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah 

limpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-

sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin. 

Penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan 

Strata (S1) Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Penulis menggunakan seluruh 

kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan ini, walaupun penulis 

menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi 

penulisan atau hasil penelitiannya. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kepada semua pihak yang berkompeten dalam permasalahan 

penulisan skripsi ini untuk memberikan saran serta sumbangan pikirannya 

dalam menyempurnakan penelitian ini. 

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 

penyususnan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 
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1. Alex Anis Ahmad, Drs., M.Pd. selaku Dosen pembimbing I, yang telah 

memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini; 

2. Yulia Sofiani, S.Pd M. Hum. selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, motivasi, serta arahan selama penyusunan skripsi  ini; 

3. Zulpi Miftahudin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Siliwangi; 

4. Dr. Dodih Heryadi, Drs., M.Pd. selaku Dosen Wali atas dorongan untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini; 

5.  Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd. selaku Dekan Fakultas  Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi; 

6. Kedua Orang Tua tercinta yang dengan kesabarannya mendidik, mengasuh 

dan memberikan dukungan baik moril maupun meteril serta sebagai kekuatan 

sinyal inspirasi dan semangat terbesar penulis dalam menyelesaika skripsi ini; 

7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan pendidikan sejarah angkatan 2015 

terutama Amelia Ayudiawati, Neli Agustin, Ditta Sumiarty, Herni Hernian, 

Sela Julistian A, Yeli Fitriana, Hanafiah Ridwan, Teti Suamiti, Fina Ainun N, 

Diana Lutvi, Tati Srimulyati, Julia Maharani dan Deis yang telah memberikan 

saran serta sumbangan pikirannya dalam menyempurnakan skripsi ini; 

8. Teman-teman kosan terutama Nurul Hayati S, Risa Khoerunisa dan Desi 

Hidayati Islamiyah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini; 
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9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga kebaikan menjadi Amal Shaleh dan dibalas dengan kebaikan yang 

lebih oleh Alloh SWT. Amin. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis, umumnya bagi rekan-rekan yang membaca. 

 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 

Penulis 

 

 


