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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan judul “PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP 

BUAH JERUK LOKAL DAN BUAH JERUK IMPOR DI KOTA 

TASIKMALAYA”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengkaji atribut buah jeruk lokal dan buah jeruk impor yang menjadi preferensi 

konsumen di Kota Tasikmalaya. 

 Terselesaikannya penulisan usulan penelitian ini tentu tidak lepas dari 

bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak, sehingga penulis 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. H. Unang Atmadja, Ir., M.Sc., sebagai Ketua Komisi Pembimbing, yang 

telah membimbing penulis dengan sabar, bijaksana dan cermat dalam 

memberikan masukan dan saran. 

2. Dr. H. Dedi Sufyadi. Ir., M.S., selaku Anggota Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis selama  proses 

penyusunan skripsi ini. 

3. Hj. Tenten Tedjaningsih, Ir., M.Si., Dr. Hj. Candra Nuraini, S.P., M.Si., 

dan Hj. Enok Sumarsih., Ir., M.P., selaku Penguji yang telah banyak 

memberikan masukan serta nasihat kepada penulis. 

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

Pertanian Universitas Siliwangi. 

5. Hj. Betty Rofatin, Ir., M.P., sebagai dosen wali yang telah membimbing 

penulis selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Pertanian 

Universitas Siliwangi. 

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi yang selalu membantu penulis selama menjalani perkuliahan 

dan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua orang tua tercinta (Suryana dan Fifi Fitriani) atas segala 

pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta dorongan baik moril 
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maupun materil serta doa yang selalu menyertai penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.Semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Enrawati, S.Pd. serta keluarga yang telah banyak membantu, serta selalu 

menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

9. Keluarga besar mahasiswa Faperta 2014 yang telah berjuang bersama 

untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi. 

10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan  usulan penelitian  ini  dan  selama  menjalani  perkuliahan  di  

Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam usulan penelitian ini masih banyak 

kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dalam penyempurnaan usulan penelitian ini. Semoga usulan 

penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan bermanfaat untuk pembaca. 

 

Tasikmalaya, 10 Juli 2019 

 

 Fibriyan Novriansyah 


