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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN 

USAHATANI JERUK SIAM”. Shalawat serta salam semoga tercurah 

limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa 

rahmat dan hidayah-NYA, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan 

sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menurunkan perjuangannya 

demi tegaknya islam di muka bumi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menemukan hambatan dan 

tantangan serta penulis menyadari betul bahwa hanya dengan doa, keikhlasan 

serta usaha Insya Allah akan diberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kata kesempurnaan, baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik 

penulisannya sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor 

keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari 

semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan tulisan ini. 

Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan skripsi ini, 

kepada : 

1. Dr. H. Dedi Sufyadi, Ir., M.S. selaku Ketua Komisi dan Hendar Nuryaman, 

SP., MP. selaku Anggota Komisi yang telah memberikan bimbingan, nasehat, 

dukungan serta semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

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

Universitas Siliwangi. 
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3. Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir., MP. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi. 

4. Salim Muhamad dan Herni Susilawati selaku orang tua tercinta atas 

pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat dan doa yang selalu menyertai 

penulis.  

5. Putri Intan Hardyanti, Mochammad Rizalludin Barkah, Andi Yuga Pratama 

Sidiq dan Wildan Alwisuda Damara selaku orang terdekat yang telah banyak 

membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi 

ini. 

6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan jurusan Agribisnis Universitas Siliwangi 

angkatan 2014 khususnya kelas Agribisnis C yang telah banyak membantu 

dalam memberikan bantuan, motivasi, dukungan dan doanya. 
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