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HALAMAN MOTTO 

 

اََ َْنَمو َه ََ  َْ َْ اِه اََُْ ا َْ َْ ِْ  ْهْسَفا

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri. 

[QS. Al Ankabut : 6] 

 

ت ْْنَا ْهْىْمعَا ََه َْ َُ َْا ْاَئيَ  اْ ََا ْهَه َئ ٌْ كَا  ُه ت ْْنَا ْهْىْمعَا   ااَْ َْا ْاَئيَ  اهََُِّح ََا ْهَه كَا ْا ُه َْ 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 

engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui. 

[QS. Al Bakarah : 216] 

 

Life is like riding a bycicle. To keep your balance, you must keep moving. 

[Albert Einstein] 

 

Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka 

lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak 

kekayaanmu. Berfikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu 

jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin 

hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, maafkanlah orang yang 

berbuatاsalahاpadamuاdanاjanganاberhentiاmendo’akanاyang terbaik untuk orang 

yang kau sayangi. 

[Ali Bin Abi Thalib] 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 
 

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan 

kasih sayangNya telah memberikanku kekuatan, kesabaran dan menuntunku 

dengan ilmu serta kemudahan. Syukur alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini 

dapat saya selesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda 

Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya persembahkan karya ini untuk orang-

orang yang sangat kukasihi dan juga kusayangi selalu. 

 

Ibu dan Ayah Tercinta 

Sebagai rasa hormat dan terimakasihku yang tiada hentinya, kupersembahkan 

karya ini kepada ibu (Hj. Rumini Nurcholis) dan Ayah (Ir. H.M. Nur Sukarno) 

yangاmemberikanاkasihاsayangاdalamاsetiapاdo’aاdanاridhoاAllah..اSemogaاiniا

bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena saya 

sadar selama ini belum bisa berbuat lebih untuk mengganti semua jasa-jasa beliau. 

 

Orang Terkasihku 

Sebuah karya ini juga kupersembahkan untuk suamiku (Agus Lukito) yang sangat 

kucintai dan kusayangi selalu. Terima kasih sudah memberikanku semangat, 

nasihatاdanاmotivasiاdalamاmenyelesaikanاTugasاAkhirاini.اSemogaاdo’aاdanا

semua hal yang sudah dia berikan menjadikanku lebih dewasa dan lebih baik 

untuk dimasa depan. Terimakasih banyak untuk suamiku. 

 

Sahabat dan Teman-teman 

Untuk sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan yang membuatku mampu terus menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

sahabat serta teman-temanku semua, kalian telah memberikanku banyak hal dan 

kenangan yang tak terlupakan. 

 

Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi saya, 

terima kasih banyak Bapak sudah membantu selama ini, memberi nasehat, 

mengajari dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai. 

 

Tanpa adanya mereka semua, karya skripsi ini tidak akan pernah tercipta. 

Terimakasih. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat, Hidayah dan KaruniaNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul “Analisis Disparitas 

Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah”. Penyusunan skripsi 

ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata 1 pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak 

kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga Penulis mengharapkan koreksi 

yang membenarkan, kritik yang membangun dan saran yang baik demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan dalam segala sesuatu yang terbaik untuk 

hambaNya. Terima kasih atas kesehatan, kelancaran, kesabaran, kemudahan 

dan petunjuk serta ridho yang telah Engkau berikan. 

2. Kedua orang tua penulis, Ibu Hj. Rumini Nurcholis dan Ayah Ir. H.M. Nur 

Sukarnoاyangا tercintaاatasاsemuaاnasihat,اdukungan,اkasihاsayangاdanاdo’aا

selama ini kepada penulis. 

3. Seorang suamiku Agus Lukito, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, 

do’aاdanاkasihاsayangnya. 

4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

6. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membantu dalam kegiatan akademik selama Penulis 

berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga Penulis dapat sampai ke tahap 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, Lidya, Messa, Novita, Ambar, Nabila, 

Laelia, Sukma, Rina Arya, terima kasih, Penulis senang dan bahagia bisa 

bersama kalian yang telah bersedia menemaniku dan mengisi kegiatan selama 

menempuh kuliah. 

9. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia angkatan 2015 

yang telah menimba ilmu bersama, berbagi kebahagiaan disetiap kegiatan, 

senang bisa kenal dan berteman dengan kalian semua dan menjadi bagian dari 

keluarga Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia angkatan 2015. 

10. Seluruh Staf dan karyawan di Kampus Ilmu Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia, terima kasih atas semua pelayanan yang sudah diberikan. 

 

Demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat 

bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yogyakarta, 25 September 2019 

Penulis, 

  Hilsa Rahma Milyunma 


