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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahiim, 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu, dengan judul “Keragaan 

Saluran Pemasaran Biji Pala Hitam Kering” yang diajukan untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian (S-1) Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, motivasi dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Tedi Hartoyo, 

Ir., M.Sc. sebagai Ketua Komisi Pembimbing, dan Dr. H. D. Yadi Heryadi, Ir., 

M.Sc. sebagai Anggota Pembimbing. Suyudi, S.P., M.P. selaku wali dosen. Hj. 

Rina Nuryati, Ir., M.P. dan Hendar Nuryaman, S.P., M.P. selaku dewan penguji. 

Hj. Betty Rofatin, Ir., M.P. selaku penelaah. Dedi Darusman, Ir., M.Sc. selaku 

Ketua Jurusan Agribisnis. Dr. Hj. Ida Hodiyah, Ir., M.P. selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Siliwangi yang telah memberikan izin penelitian. 

Ujang Komarudin dan Solihah sebagai kedua orang tua yang telah banyak 

memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil 

hingga skripsi ini dapat selesai. Adik tercinta Rewin Ramandani serta keluarga 

dan juga kerabat yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis. 

Sahabat tercinta  Ayu Tania Pratiwi, Depy Nurpalasari, Agni Monika, Nurul 

Jamilatus Solehah, Lovy Okthapia dan teman lainnya Dina Anci Rahayu, Inggit 

Merinda dan Ginda Ratna Rahayu yang senantiasa selalu mendampingi saat suka 

dan duka selama penyusunan skripsi ini,  serta rekan seperjuangan mahasiswa 

Fakultas Pertanian Angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam 

penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi terdapat 

banyak  kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan 
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kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua.  

 

 Tasikmalaya, Juli  2019 
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