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Kata Pengantar 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur senantiasa dipanjatkan atas 

kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik 

berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin dan tidak lupa pula shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Tingkat 

Kemiskinan DKI Jakarta” dapat berjalan dengan lancar. Skripsi ini disusun dalam 

rangka memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia dan ijin-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu menjadi panutan untuk penulis 

dan seluruh umat Islam dalam menuntun penulis ke jalan yang benar. 

3. Bapak Agus Widarjono, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi dengan 

kesabaran dan kebaikannya telah berkenan meluangkan waktu untuk 
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memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran yang sangat 

berharga dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Dr. H. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan 

dengan khusus pada dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang dengan penuh 

pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuannya. 

6. Para staf administrasi dan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

7. Papa, Mama, dan Dek Akmal saya tercinta dan tersayang atas doa, 

dukungan, kesabaran, perhatian secara lahir batin dan kasih sayang, serta 

sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan 

sampai sekarang tanpa kenal lelah. Keluarga besar tercinta atas doa dan 

dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

8. Teman-teman seperjuangan cicik, adhe, anjani, dini, devy, donna, vabella. 

Dan tim hore mbak olis, mbak amel, mbak atikah, mbah nisa, ucik, mellin, 

dan arum yang selalu suport penulis untuk tetap semangat dan optimis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, , semoga kekeluargaan kita selamanya 

akan tetap kompak. 

9. Untuk teman terdekat saya, Gigih Saputra yang selama ini menemani baik 

suka maupun duka penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
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10. Ilmu Ekonomi UII 2013 dan semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga kebaikannya diterima oleh Allah SWT. 

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan 

kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Tak lupa 

penulis memohon maaf apabila selama penulisan skripsi terdapat kekhilafan dan 

kesalahan yang tak disadari oleh penulis. Penulis sepenuhnya menyadari 

keterbatasan yang dimiliki, sehingga segala kritik dan saran yang membangun 

demi kebaikan penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh 

 

Yogyakarta,  Januari 2016 

             Penulis,  

 

 

Annisa Rahmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


