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    KATA PENGANTAR 

 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena hanya dengan 

berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : 

“Preferensi Mahasiswa UNISBA Terhadap Koperasi Mahasiswa”. Sebagai karya tulis 

ilmiah yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Bandung. 

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua 

orang tua yaitu Hj. Rodyawati (Alm) dan H. Endang Aan yang dengan penuh kasih sayang 

dan keikhlasan memberikan dukungan materi maupun moril, serta seluruh keluarga besar 

penulis, kakak - kakakku Nia, Awan dan adikku tersayang Rizal yang selalu memberikan 

dorongan dan do’a demi kemajuan penulis.  

Penulis dengan segala kekurangannya menyadari betul bahwa skripsi ini belum 

mampu secara detail menjelaskan fenomena yang diteliti. Namun sebagai sebuah studi awal 

dan rangkaian dari proses pembelajaran, kiranya pembahasan yang dikemukakan di 

dalamnya cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan. 
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Besar harapan penulis kelak skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

sendiri, bagi lingkungan akademik, maupun bagi pihak lain yang akan mengembangkan 

lebih lanjut menjadi fokus studi awal yang komprehensif. 

Di bawah bimbingan Ibu Noviani, SE., M.Si. dan Ibu Aan Julia, SE., M.Si. Penulis 

diberikan banyak arahan, saran, koreksi, pemikiran dan perbaikan, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Penulis menyadari bahwa semua usaha yang telah dilakukan tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan 

syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. 

Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima 

kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. H. E. Saefullah, SH., LLM. Rektor Universitas Islam Bandung. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhardi, SE, MSi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Bandung. 

3. Ibu Dr. Atih Rohaeti,  selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Ria Haryatiningsih, SE., MT. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung. 

5. Yang terhormat Bapak Susilo Setiyawan SE, M.Si. Selaku Dosen Wali penulis selama 

menempuh studi di Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Bandung. 

6. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah mengajariku dan para staf yang telah 

meluangkan waktu dalam proses akademik. 
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7. Untuk Setiya yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta dorongannya untuk 

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

8. Terima kasih kepada sahabatku Lia yang terus memberikan semangat. 

9. Yang kubanggakan Rekan-rekan seperjuangan yang telah lulus duluan Jurusan IE’02 

(Nurmalia, Indra, Haris, Irfan, Sandra, Ratna, Heni, Nouri, Prengky SE) 

10. Yang terhormat seluruh Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Bandung 

yang telah memberikan fasilitas dan sarana yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

11. Yang terhormat seluruh karyawan, pengurus Kopma yang bersedia meluangkan waktu 

dan pengetahuannya dalam membantu mengisi kuesioner untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

12. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

dorongan baik materil maupun moril, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis 

ucapkan banyak terimakasih. 

Semoga amal baik yang semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan pahala 

yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. 

    Bandung,  Desember 2008 

                                                                                       Penulis 

Yani Handayani 
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