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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia serta ridho -

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Pembenihan Ikan Nila Nirwana”. 

 Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir., M.Si selaku 

Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan 

motivasi selama masa penulisan. Kepada Ibu Hj. Betty Rofatin, Ir., M.P. selaku 

Anggota Komisi Pembimbing yang juga telah memberikan arahan, bimbingan, 

motivasi, dan masukkan yang sangat membantu penulis dalam proses penulisan. 

Kepada Ibu Hj. Ida Hodiyah Ir., M.P selaku Dekan Fakultas Pertanian. Kepada 

Bapak Dedi Darusman, Ir., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Agribisnis yang telah 

memberikan bantuan. Kepada  Ibu Riantin Hikmah Widi, Ir., M.Si. selaku Wali 

Dosen.  yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjalankan 

studi di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi serta seluruh Staff Akademika 

Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. 

Terkhusus untuk orangtua Ayahanda Warsito dan Ibunda Dwi Gustinawati  

yang telah memberikan dukungan dan do’a serta bimbingan yang tiada akhirnya. 

Untuk adik - adikku tercinta Tiara Gita N.D, Dinda Nabila O.P, dan Locita 

Zahidah A.P yang sering memberikan semangat. Untuk sahabat tercinta, saudara 

seperjuangan Angkatan 2014 yang senantiasa membantu, mendampingi dan 

memberikan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar HIMAGRI Periode 2015 - 2016 

dan Periode 2016 - 2017. Keluarga Besar UKM Karate, Sanggar Seni Tari Dewa 

Motekar, dan semua kawan - kawan yang sudah memberi semangat dan dukungan 

sampai saat ini. 

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih untuk Kelompok Tani Mina 

Mandiri, Ibu Destri selaku Penyuluh Lapangan yang selalu menemani, serta 

seluruh responden yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kesalahan 

dan kekurangan dalam isi maupun yang lainnya. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis. 
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