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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

Penelitian ini saya persembahakan untuk kedua Orang tua 

Ayah dan Ibu 

Terimakasih karena telah memberikan kepercayaan pada anakmu ini untuk selalu memilih jalannya 

sendiri, terimakasih karena selalu mendoakan setiap langkah yang ku jalani.Maaf aku apabila masih 

banyak mengecewakan dalam berbagai hal.Kupersembahakan juga karya ini untuk teman-teman 

seperjuangan yang tiada hentinya mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan 

kepadaku untuk menyelesaikan skripsi. Khususnya teman-teman angkatan 2013 FE UII terimakasih telah 

menjadi teman sekaligus pembibimbing untuk meraih kesuksesan bersama.. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, daninayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

JUMLAH PENDUDUK, PDRB, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, 

PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA 

TENGAH TAHUN 2012 - 2016”. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada 

Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah direncanakan berbkat 

berbagai dukungan moral maupun materiil serta do’a dari banyak pihak. Untuk itu saya selaku 

penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah SWT, atas berkat rahmat hidayahNya selalu diberi kesehatan untuk bisa mengerjakan 

skripsi. 

2. Orangtua tersayang, Ayah dan Ibu tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan dan 

memberikan kasih sayang yang amat besar. 

3. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc. Selaku dosen pembimbinng skripsi, 

terimakasih banyak telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bpk. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia 
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5. Bpk. Drs. Agus Widarjono, MA, Ph.D selaku kepala jurusan Ilmu Ekonomi. 

6. Bapak dan Ibu selaku dosen-dosen Program Ilmu Ekonomi yang telah mendidik kami 

sebagai mahasiswa dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan 

di Universitas Islam Indonesia. 

7. Temen-temen seperjuangan IE angkatan 2013 terimakasih atas kebersamaan dan rasa 

kekeluargaan selama kuliah, semoga kita bersam menjadi orang yang sukses. 

8. Buat abang-abang tingkat yang sudah selalu memberikan masukan dan motivasi kepada 

penulis. 

9. Teman-teman KKN unit 113-118 terimakasih atas kerjasamanya, keseruan dan 

kebersamaannya sampai saat ini. 

10. Semua pihak, rekan kerja selama part time di jogja, keluarga distro shockinglabs yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih 

Tidak dipungkiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh karena 

keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan. Pada akhirnya, kami selaku penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan 

keterbatasan dalam skripsi ini. Kami berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk 

pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 18 April 2019 

 

 

Didik Ariyanto   

  


