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KATA PENGANTAR 

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala berkat dan limpahan rahmat juga 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “NILAI 

TAMBAH AGROINDUSTRI SATE BANDENG”. Skripsi ini diajukan sebagai 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Di dalam skripsi ini, penulis mencoba 

mendeskripsikan latar belakang penelitian, pengidentifikasian masalah, penetapan 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bagaimana cara yang ditempuh dalam 

penelitian, hingga pada akhirnya mendapatkan hasil penelitian mengenai nilai 

tambah agroindustri pengolahan ikan bandeng (Chanos chanos) menjadi sate 

bandeng. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis tak lepas dari bimbingan  para 

pembimbing dan dukungan dari orang-orang terdekat. Kepada Hj.Enok 

Sumarsih.,Ir.,M.Sc, sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Hj.Rina 

Nuryati.,Ir.,M.P. sebagai Anggota Komisi Pembimbing, penulis mengucapkan 

banyak terimakasih atas bimbingan, dukungan, juga semangat yang tak pernah 

henti. Terimakasih juga kepada Hj.Tenten Tedjaningsih, Ir., M.Si selaku Ketua 

Jurusan Agribisnis  Fakultas  Pertanian Universitas  Siliwangi Tasikmalaya  dan 

Suyudi, SP., M.P. selaku Sekretaris Jurusan Agribisnis  Fakultas  Pertanian  

Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan terimakasih juga kepada Dr.Hj.Ida 

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

Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi yang sangat 

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Ucapan terima kasih yang tak henti-henti dan penghargaan yang setinggi-

tingginya disampaikan juga kepada Papa tersayang M.Rahmat dan Mama tercinta 

Safrida Martanti Pujo yang tiada lelah dengan kasih sayangnya selalu memberi 

doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat pada waktunya. Terimakasih kepada sepupuku tersayang Annisa Dian Ayu 
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Safira yang setia menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih 

juga kepada keluarga besar yang tak henti memberi motivasi serta do’a. 

Tak lupa penulis juga ucapkan terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat 

teercinta atas dukungan serta motivasi yang kalian berikan. Kepada sahabat 

seperjuangan saya Nurhana Jafaruddin yang dengan setia saling membantu dan 

mendukung. Kepada Fakhri Irfan Fathien yang dengan sabar selalu mendengarkan 

keluh kesah penulis serta selalu memberi dorongan semangat. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj.Maryam, Bapak Cepi, Ibu Nur, Ibu 

Aliyah, dan Ibu Ratu selaku responden, karena berkat izin dan informasinya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih yang sebesar-

besarnya juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan 

FAPERTA 14 UNIVERSITAS SILIWANGI, yang telah banyak membantu 

penulis dalam menemukan arti pentingnya persahabatan. Terimakasih juga 

penulis ucapkan kepada akang-akang senior 2012, 2013 juga kepada adik-adik 

2015 yang juga tak henti memberi semangat, juga kepada pihak-pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu penulis ucapkan terimakasih banyak. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan 

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

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