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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Tsumma Alhamdulillah. 

Puji dan syukur yang tiada henti penulis panjatkan berkat kehadirat Allah 

SWT atas berkah hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “PENGARUH 

PENGETAHUAN PERKOPERASIAN DAN KEMAMPUAN 

MANAJERIAL PENGURUS TERHADAP PARTISIPASI ANGGOTA 

(Survei Pada Koperasi Siswa MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya)”. 

Penelitian skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh  gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya. 

Akhirnya setelah perjalanan waktu yang cukup lama dalam proses 

pendidikan sampai penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan dengan 

baik. Segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan 

dan sumbangsih pemikirannya, penulis berharap kemurahan Allah SWT, semoga 

pahala yang berlipat dapat imbalan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan 

kepada penulis bagi semua pihak yang telah membantu diantaranya: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

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

Pendidikan Universitas Siliwangi. 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M., selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
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4. Drs. Jusuf Anwar, M.Pd., selaku pembimbing 1 yang telah memberikan 

motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan  skripsi ini. 

5. Edi Fitriana Afriza, S.Pd., M.M., selaku pembimbing II yang telah 

memberikan petunjuk pengarahan, motivasi dan juga saran dengan penuh 

kesabarahan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

6. Rendra Gumilar, M.Pd., selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi 

tambahan kepada penulis. 

7. Seluruh dosen Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

8. Orang tua tercinta ayahanda Pakih Hidayat dan ibu Badriyah yang telah 

memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang selalu sampai pada 

penulis. 

9. Kakak tercinta Nena Purnama, Dede Bambang Irawan dan Lucky Firma serta 

kakak ipar tercinta Rachman Mustofa, Eva dan Lasmini yang selalu 

memberikan motivasi luarbiasa kepada penulis. 

10. Keponakan tercinta Rian Safril Kurniawan, Salwatul Aisy Rachman, Deva 

Yuda Pragalih, Gibran Naufal Ramadhan dan Muhammad Zahrin. 

11. Teman-teman IMPROSPEK, HMJ DIKMI, BPO HMJ DIKMI, BLM FKIP 

dan GenBi 2.0. 

12. Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan dana pendidikan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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Penelitian skripsi masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak 

kekurangan baik isi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.  

 

 

Penulis 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 


