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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Waarahmatullahi Wabarakaatuh, 

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi 

dengan judul “PENATAAN PASAR TUMPAH DI CIPADUNG”. Guna memenuhi 

salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat penulis 

selesaikan. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk serta motivasi dan 

semangat yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah 

membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Selain itu, penulis juga menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, 

sangatlah sulit untuk menyelesaikannya Oleh karena itu,  penulis mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Bapak Dr. Sahya Anggara, Drs. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung . 

2. Bapak Kaerul Umam, S.IP., M.Ag, selaku ketua jurusan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
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3. Bapak Drs. H. Abdal, M.Si selaku sekertaris jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

4. Bapak Dr. H. Fisher Zulkarnaen, M.Ag, selaku dosen pembimbing pertama 

penulis yang selama ini banyak memberikan ilmu, arahan, saran dan motivasi 

kepada penulis dalam penyususnan skripsi ini. 

5. Bapak H. Faizal Pikri, SS., M.Ag, selaku dosen pembimbing kedua penulis 

yang selama ini banyak memberikan ilmu, arahan, saran dan motivasi kepada 

penulis dalam penyususnan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Drs. Engkus, SE., M.Si selaku dosen penguji I yang memberikan 

ilmu, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyususnan skripsi 

ini 

7. Bapak Dr. H. Asep A Sahid, S.Ag., M.Si selaku dosen penguji II yang 

memberikan ilmu, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam 

penyususnan skripsi ini. 

8. Bapak Ridwan Aziz Abdullah M.Ag selaku ayah tercinta yang selalu 

memberikan dukungan dan do’a yang tiada hentinya. 

9. Ibu Tuti Sambang selaku ibunda tercinta yang telah melahirkan penulis 

sehingga penulis dapat berdiri tegak sampai saat ini. 

10. Serta kepada orang terdekat khususnya Aditya Nuraeni, S.AP yang selalu 

memberikan motivasi, doa dan supportnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi penelitian ini. 
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11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikannya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala koreksi 

dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan sekali. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca 

umumnya, akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 

Bandung,   April 2019 
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