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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Peran Modal Sosial 

pada Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Usaha Daur Ulang di Desa 

Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo)”. Penyusunan skripsi 

ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat 

Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini telah 

banyak bantuan dan dukungan yang penulis terima. Oleh sebab itu 

penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menganugerahkanku nikmat 

Islam, iman dan kesehatan serta ilmu yang terbentang diseluruh alam. 

Dan juga terimakasihku kepada Rasulullah Muhammad, yang menjadi 

contoh dan panutan terbaik sepanjang masa. 

2. Bapak Dr. Ghozali Maskie, SE, MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Pembangunan. 

3. Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE,. ME. selaku  Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu dan begitu sabar untuk memberikan 

bimbingan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Tyas Danarti Hascaryani, SE.,ME. dan Bapak Setyo Tri Wahyudi, 

SE., M.Ec., PhD. selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Mbak Fitri, Mbak Ana, Pak Jum, Pak Abdurrahman, dan staff jurusan 

yang lain, terimakasih atas segala bantuan dan kebesaran hati selama 

ini.  

6. Suamiku Triadi Jatmiko serta anak-anakku Muhammad Ayyub Ar 

Rayyan dan Hammam Ar Rayyan yang selalu memberikan kasih 

sayang, kehangatan, kebahagiaan dan terus memberikan motivasi 

bagi penulis. Terima kasih atas pemahaman dan pengertiannya 

selama ini. 

7. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang tak kenal lelah mendoakan ananda dan 

memberikan segala dukungan baik moral maupun spiritual dan 

material, serta kasih sayang yang tidak dapat dibandingkan dengan 

apapun juga. 

8. Mbak Melissa Christina, Iwan Nurcahyo, Andi Tikno Saputro, Rangga 

Sakti Wardana, Franika Vidy, Pungkas Abet P, Suyono, Dian Widi K, 

dan Nugroho Adi W, terimakasih telah berbagi kegembiraan, susah 

senang bersama, dan bahu-membahu dalam perjuangan dan selalu 

memberikan dukungan serta masukan ide yang sangat berharga.  Dan 

juga teman-teman angkatan 2008 yang telah mewarnai hari-hari dan 

menjadi inspirasi bagi penulis untuk tetap berjiwa muda dan 

bersemangat tinggi. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun 

tidak langsung dalam menyelesaikan kegiatan dan penulisan skripsi 

ini. 
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Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis 

miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Maka dari 

itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.   

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat serta dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi 

pembaca, serta pengembangan ilmu yang terkait. Amin. 
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