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“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.

Tugas kita bukanlan untuk berhasil.
Tugas kita adalah untuk mencoba,
Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan
Membangun kesempatan untuk berhasil
(Mario Teguh)

Tetaplah bergerak maju meski lambat
Karena dalam keadaan tetap bergerak,
Anda menciptakan kemajuan.
Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan
Dari pada tidak bergerak sama sekali.
(Diauddin)
Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi
masalah,
tantangan dan hambatan secara mandiri.
(Diauddin)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tercurah
kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan umat
islam. Seiring dengan rasa syukur atas kenikmatan dan kesuksesan, karya kecil ini
aku persembahkan kepada:
Kepada ayah, ibu dan kakak-kakakku tercinta
Terimakasih atas segala cinta , kasih saying kesabaran, dukungan, kepercayaan
dan doa tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku.
Kupersembahkan juga karya ini kepada keluargaku yang selalu memberi
dukungan dan sahabat-sahabatku yang tiada pernah hentinya mendengarkan keluh
kesah, memberikan semangat dan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan
skripsi ini.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memeberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi
Produksi Beras di Indonesia tahun 2014-2018”.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus
dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini
tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril
maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Suharto SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing dengan kesabarannya
telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Jaka Sriyana SE.,M.Si.Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr.,SE.,MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr.Eko Atmadji SE.,M.Ec. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Imu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satupersatu. Terima kasih atas ilmu yang sudah di berikan kepada saya,
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6. Orangtuaku tercinta, dan keluarga.
7. Terimakasih kepada Diyah Rafidah Nur Safira yang selalu mendukung dan
memberi semangat.
8. Sahabat seperjuangan ku Cahya Andriawan, Sarwo, jodi serta semua teman
Ilmu Ekonomi angkatan 2012.
9. Terimakasih untuk anak-anak kontrakan.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan
skripsi ini oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta saran yang bersifat
membangun dan lebih baik di masa depan.
Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang membutuhkan terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, …..2019
Penulis,

Dia Uddin
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