
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdullilahirobbil ‘alamin , puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

atas segala curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada 

junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia.   
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waktu dan pikiran untuk memberi arahan dan nasehat kepada penulis.  

Terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses 

penyelesaian skripsi ini.  

2. Ir. Rabiatul Adawiyah, M. Si., sebagai Dosen Pembimbing Kedua atas 

bimbingan, masukan, arahan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan.  
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Ertinawati atas semua limpahan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi 

yang luar biasa.  Terimakasih karena selalu mengusahakan dan memberikan 

yang terbaik untukku.  Keberhasilanku kelak kupersembahkan untuk kalian. 

5. Kakak-kakakku terkasih Robby Erma Wahyu, S. Pt ., Wahyuningtyas 

Novitasari, S. Tp ., Yanuar Restinno, S. H ., Eva Yulianti , Amd ., Iskandar 

Bandarnata S. E ., dan Widya Syafitri atas doa, dukungan, dan semangat 

yang telah diberikan.  

6. Keponakanku tersayang Raja Faeyza, Chantika Bivanti, Viery Pramana, 

Ardya Putri, dan Aryo Putra yang selalu menghibur penulis serta selalu 

mewarnai hari-hari penulis dengan keceriaan. 

7. Ir. Achdiansyah Soelaiman, M. P., selaku Pembimbing Akademik yang 

selalu memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat. 

8. Seluruh dosen dan karyawan di Jurusan Agribisnis (Mba Iin, Mba Ayi, Mas 

Bukhari, Mas Kardi, dan Mas Boim), atas semua ilmu dan bantuan yang 

telah diberikan.  

9. David Sanjaya yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan doa kepada 

penulis, serta sahabat-sahabat terbaik selama masa kuliah M.Imacullata 

Santa De Vega., S.P., Septa Meliana Sari, Wida Ayu Winarni., S.P., dan 

Tania Oktrisa, S.P., atas bantuan, dukungan dan semangat yang telah 

diberikan kepada penulis.  Terimakasih atas kesediaan untuk bertukar ilmu 

dan pendapat serta kebersamaannya selama ini.  



10. Teman- teman Agribisnis 2010, atas pengalaman dan kebersamaan selama 

ini.  Semoga kelak kita semua menjadi orang-orang yang sukses, serta 

Agribisnis 2008 - 2012 atas bantuan dan dukungannya untuk penulis.  

11. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu.  

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi 
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membutuhkan.  
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