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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPOR 

TEMBAKAU INDONESIA TAHUN 2008-2018” 

Naskah skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

penulisan skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan naskah skripsi ini masih memiliki 

banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta 

pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya 

kritik, saran dan usulan yang membangun untuk dijadikan bahan koreksi dan 

penyempurnaan di masa yang akan datang. 

Penulis berharap naskah skripsi ini dapat berguna dalam rangka 

menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis maupun pihak lain 

mengenai dinamika yang terjadi dalam impor tembakau. 

Selama proses penyusunan naskah skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ade Misbah dan Ibu Cucu Rukoyah, yang 

dengan penuh kesabaran mengasuh dan mengasihi serta memberikan do’a 

dalam setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan setiap harapan penulis. 
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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 dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

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

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.  

5. Bapak Dr. H. Asep Yusup Hanapia, S.E., M.P.  selaku Pembimbing I  yang 

telah  memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis sehingga 

penyusunan usulan penelitian ini terselesaikan. 

6. Bapak Andi Rustandi, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini. 

7. Seluruh jajaran grup casino dan Casino E-Sport. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah 

memberikan dukungan selama penyusunan usulan penelitian. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat 

dan kasih sayang-Nya, Amin. 

 

Tasikmalaya, Februari 2021 
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