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HALAMAN MOTTO 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. 

 

(QS. Asy-Syarh: 5-6) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala curahan rahmat 

dan karuniaNya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penelitian ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya 

yaitu Ayah dan Ibu tercinta Wiguno dan Eni Mugi Arsih. 

Terimaka kasih atas segala cintah dan kasihnya. Terimakasih atas segala 

dukungan, semangat, kesabaran, dan doa-doa yang tiada henti-hentinya 

dipanjatkan hingga saat ini. Jasa Ayah dan Ibu selama membimbing saya hingga 

saat ini tidak akan pernah bisa terlupakan sampai kapanpun. 

Skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak saya Angga Putra Panuluh, 

terimakasih atas segala cinta, keridhoan, doa-doa yang tiada hentinya untuk saya. 

Terimakasih telah memberi semangat dalam menyusun sikripsi selama ini. 

Skripsi ini saya persembahkan juga kepada kekasih hati saya mas Puguh Setyo 

S.Pd, terimakasih atas segala cinta, keridhoan, doa-doa yang tiada hentinya untuk 

saya. Terimakasih telah memberi semangat dalam menyusun sikripsi selama ini. 

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman jurusan Ilmu 

Ekonomi angkatan 2015 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan 

satu-persatu. Terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan doanya selama ini 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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 Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang 

telah memberikan petunjuk dan syafa’at kepada umat sehingga terlepas dari 

zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini dengan baik berkat doa, 

dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya serta kesehatan 

hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

2. Yth. Bapak Sahabudin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Yth. Bapak Suharto S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
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memberikan dukungan moral hingga skripsi ini selesai. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha dan Staf 

Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
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akademik. 
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6. Ayah dan Ibu tercinta, atas jerih payah, cucuran keringat, Do’a dan dukungan 

yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan, terima kasih Ayah dan Ibu. 

7. Kakak Angga Putra Panuluh yang tak bosan memberikan nasehat dan doanya 

agar selalu fokus dengan apa yang penulis jalani. 

8. Kekasih hati mas Puguh Setyo yang tak bosan memberikan nasehat dan doanya 

agar selalu fokus dengan apa yang penulis jalani. 

9. Sahabat sahabat ku Gita, Vera, Nisa, Wendi, Tiwi, Intan dan seluruh angkatan 

Ilmu Ekonomi 2015 terima kasih kalian telah memberikan kebahagiaan, 

keceriaan selalu menemani disaat susah maupun senang, terima kasih atas 

segala bantuan yang telah kalian berikan. 

10. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu, tanpa bermaksud 

mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. 

Penulis sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah 

SWT, begitu pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu penulis terbuka dan senang 

hati menerima kritik agar menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi penulis 

dan pembaca pada umumnya. Dan harapan penulis skripsi ini dapat berguna bagi 

setiap pembaca. 
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