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Motto
 Fabi’ayyiālā’irabbikumātukażżibān(i) -AR-RAHMĀN 55:21 Dan hanya kepadaTuhanmulah (Allah SWT), hendaknyakamuberharap”. Qs Al Insyirah: 8 Pantang Kembali Sebelum Tercapai Puncak Idaman (MAPALA UNISI)
 Tidak Ada Yang Perlu Kau Taklukan, Kecuali Egomi Sendiri
 Berjalanlah Walau Engkau Tahu Semangat Saja Takkan Cukup
Menyelesaikan Perjalananmu
 Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti – (A.France)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya selesaikan dan saya persembahkan
Untuk kedua orang tua saya bapak Asrori dan Ibu Arini Nurmayanti
Untuk kakak kandung saya Gupitasari Kurnianingtias dan putrisari
rizkiningtias
Untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan segala
urusan perkuliahan selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb
Alhamdulillahirrabil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu
menyelesaikan penyusunan skrisi ini, yang berjudul“ Pengaruh Jumlah
Mahasiswa Terhadap PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”dengan
baik.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Informasi yang disajikan dalam skripsi ini
telah diusahakan sedemikian baik supaya pembaca dapat memahami isi dari
skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan keterbatasan
dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan, pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis
mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat
berarti sehingga kesulitan yang ada dalam proses penyusunan skripsi ini dapat
diatasi dengan baik. Melalui kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati,
penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam
penyelesaian skripsi ini, dan ucapan ini dihaturkan kepada:
1. Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunia-Nya dan tidak hentihentinya memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalani hidup
ini.
2. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. Selaku Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Diana Wijayanti, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penulisan skripsi ini.
4. Semua Dosen yang telah menyampaikan ilmunya kepada penulis
selama ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna
bagi penulis.
5. Segenap Staff dan Karyawan FE UII atas segala bantuannya bagi
penulis dalam proses menuntut ilmu.
6. Kedua Orang Tua tercinta dan keluarga yang telah memberikan
dukungan, semangat serta doa yang tak ada henti-hentinya.
7. Kepada teman-teman dan saudara seperjuangan Keluarga besar ilmu
ekonomi 2013 UII.
8. Kepada Keluarga “especially” terima kasih atas bantuan, doa dan
semangatnya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga besar MAPALA UNISI dan saudara-saudari GC
XXXVI.

10. kepada Warga Kontrakan Janda.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi
penulis dalam penyusunan skripsi ini, tanpa dapat penulis sebut satu
persatu. Semoga jasa dan amal baik semua pihak mendapatkan balasan
dari Allah SWT. Amin.
Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun
dari semua pihak karenaskripsi ini masih jauh dari sempurna dan semoga
dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Semoga skripsi ini dapat
memberikan

informasi

yang

mampu

membantu

kemajuan

ilmu

pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalamu’alaikumWr.Wb.
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