
 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “Analisis Usaha Tani Padi 

(Studi Kasus di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhuhur Kabupaten Cilacap Tahun 

2020)”. Penulisan ini guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan 

skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Siliwangi. 

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini pada dasarnya merupakan hasil 

dari suatu kerjasama, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik 

langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu tidak berlebihan 

jika pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar–besarnya kepada yang terhormat: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nono Carkono, Ibu Tati, dan Adik Tomi 

Setia Ramdani serta keluarga tercinta yang selama ini tidak pernah lelah 

membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan baik mental 

maupun material serta doa dengan penuh kasih sayang dan penuh 

kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 



 
 

4. Bapak H. Aso Sukarso, S.E., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 

5. Ibu Dwi Hastuti Lestari K., S.E., M.Si. selaku wali dosen Ekonomi 

Pembangunan kelas B 2018. 

6. Bapak Jumri, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia 

meluangkan waktu dalam membantu memberikan pengarahan dan 

memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan usulan 

penelitian ini. 

7. Bapak Dr. Nanang Rusliana, S.E., M.Si. selaku Dosen pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu memberikan 

pengarahan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan 

usulan penelitian ini. 

8. Seluruh staf SBAP, karyawan, serta staf dosen pengajar di lingkungan 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu dan 

pelayanan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Prodi 

Ekonomi Pembangunan. 

9. Petani padi di Desa Hanum yang telah membantu penulis dalam 

memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini. 

10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan yang telah 

memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis dalam penyusunan usulan 

penelitian ini. 



 
 

11. Pengurus HMJ-EP kabinet Adinata dan pengurus HMJ-EP kabinet 

Maheswari yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam 

penyusunan usulan penelitian ini. 

12. Tim Pokpakpokper (Euis Rahmawati, Devi Nurlaela Safitri, Ardisya 

Azizaturrahmi) yang selalu ada ketika suka maupun duka. 

13. Teman selama kuliah dari maba Milga Ruhaniah dan Ika Nurhasanah yang 

telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi. 

14. Rekan-rekan Universitas Siliwangi yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan usulan 

penelitian ini. 

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa masih ada banyak 

kekurangan baik dari susunan kalimat maupun tata Bahasa. Oleh karena itu 

penulis meminta maaf dan dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran 

dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat 

bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. 

Tasikmalaya, 9 Maret 2022 
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