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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bismillahirahmanirrahim 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul Honda Tiger Club Indonesia (HTCI): 

Sejarah dan Perkembangannya (2004-2011) ini dapat terselesaikan. 

Skripsi ini memiliki arti yang penting sekali bagi peneliti karena skripsi ini 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 

Negeri Jakarta. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan berguna untuk para dosen, 

mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang sejarah dan 

perkembangan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI). 

Penyusunan skripsi ini dilakukan oleh peneliti dan memperoleh arahan dan 

saran dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Umasih, M.Hum. Sebagai dosen pembimbing 

I dan Nur’aini Martha, SS, M.Hum. Sebagai dosen pembimbing II. Adi Nusferadi, 

SS, M.Hum. Sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan 

arahan dan bimbingan kepada peneliti. Dr. Abdul Syukur, M.Hum. Sebagai Ketua 

Program Studi Pendidikan Sejarah yang selalu melayani dan mendidik mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ yang baik serta para dosen di 
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Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ yang banyak memberikan ilmunya 

kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNJ.  

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Teddy Supriadi yang 

telah menyediakan waktunya dan memberikan keterangan berharga tentang latar 

belakang berdirinya Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) serta memberikan jalan 

untuk peulis agar terus maju dan pantang menyerah dalam menyusun skripsi ini. 

Taufan Ardiansyah yang telah menyediakan waktunya dan memberikan yang 

berharga tentang perkembangan Honda Tiger Club Indonesia (HTCI) dan 

memberikan informasi yang sangat menarik.  

Alm HM. Anwar Sanusi (Bapak) dan R.Saripinah (Ibu) sebagai orang tua 

peneliti yang selama ini mendidik, memberi dukungan serta doa-doa yang tulus 

kepada peneliti dan Ibu yang tangguh menjadi orang tua tunggal setelah 

berpulangnya bapak ke sang khalik. Ade Yulia (kakak) yang selalu peneliti 

banggakan dan selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk tetap 

bersekolah dan telah membantu peneliti untuk bisa meneruskan ke jenjang 

Perguruan Tinggi. Krisyanti Yulia Elico (Ponakan) yang memberikan semangat 

kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.  

Ucapan terima kasih kepada teman-teman Pro Tiger On The Road 

(PROTON) BSD yang telah memberikan semangat dan menemani peneliti ke 

Subang Jawa Barat untuk mewawancarai nara sumber untuk kepentingan skripsi 

ini. Teman-teman seperjuangan Sejarah Non Reguler 2009, Fadhlil Lutfi, Lutfi 
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Shodri, Sisca Arumsari, Mutiara Intan, Bayu Pratama, Yusuf Budi, Agung 

Nugroho, Dimas Eka Nugraha, Fiqih Nurdiansah, Irfan yang telah menemani 

peneliti dari awal sampai akhir kuliah serta memberikan arti suatu persahabatan. 

Kepada semua yang telah memberikan saran, motivasi, doa, dan bantuan 

materi, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan seta 

kebahagiaan dan rahmat-Nya atas budi baik kalian semua. 

Akhirnya, saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, 

dan semua pihak yang memerlukannya. Saya menjadikan skripsi ini sebagai 

wujud pengabdian kepada FIS UNJ dan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga 

dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Amin 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

         Jakarta, Februari 2016 

                                                    Peneliti 

                       Anggi Hidayat 

  


