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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat 

dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“OPTIMASI USAHATANI MELON DAN CABAI DESA KARANGSEWU, 

KECAMATAN GALUR, KABUPATEN KULON PROGO” Shalawat beserta 

salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabat, dan kep-ada umat muslim hingga akhir zaman, amin. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis dalam kesempatan 

inimengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Wahib dan juga ibu Anjar selaku kedua orang tua atas jasa-

jasanya, do’a, kesabaran dalam mendidik dan memberi cinta tulus dan 

ikhlas kepada penulis semenjak kecil. 

2. Saudara - saudara tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik 

secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunhan skripsi ini. 

3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

4. Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SP.M.Sc selaku pembimbing satu dan 

Bapak Dr.Ir.Sriyadi.MP pembimbing dua yang selalu bijaksana 

memberikan bimbingan, nasehat, perhatian, do’a dan kepercayaan 

serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini. 



5. Dosen penguji yang telah memberikan saran yang membangun dalam 

menyempurnakan skripsi ini. 

6. Para petani kelompok tani Wahana Tani serta lembaga pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo yang telah berkenan memberikan waktu dan 

informasi untuk mendukung data penelitian dalam skripsi ini.  

7. Halim dan Mery Putri serta teman teman semua baik jurusan 

Agribisnis maupun Agroteknologi angkatan 2013 Fakultas Pertanian 

UMY serta staf dan karyawan UMY atas kebersamaan dan bantuan 

yang berarti bagi penulis.  

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Demi perbaikan, saran dan kritik yang membangun akan penulis 

terima denga senang hati. Kemudian, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan 

segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi kita semua.  

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh 

Yogyakarta, 07 Desember 2017  
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