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KATA PENGANTAR 

 

 

 Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia 

ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah (kurun waktu 2004-2013)” ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan 

baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat 

manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa‘atnya didunia dan 

diakhirat.  

 Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat 

dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan 

ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada : 

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Bapak Awan Setya Dewanta Drs. M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi. 

3. Seluruh Dosen dan Staf karyawanUII Yogyakarata yang telah mewariskan ilmunya kepada 

kami dengan tulus. 
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4. Ayah, Ibu, Delvin tercinta yang selalu memberikan doa, kehangatan dan kasih sayang serta 

perhatian yang lua rbiasa, saya ucapkan banyak terima kasih. 

5. Genk rempong (Yeni, Evi, Ipul, Devri, Sutri) yang sudah menghibur saat sudah mulai 

bosan samas kripsi. 

6. Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk 

mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua. 

 Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu 

pun dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik serta saran 

agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Dan 

harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi 

pembaca pada umumnya.  

                                                               Yogyakarta, 15 september 2015 

 

         NidiaAmbariniIgayanti 

    NIM : 14313169  

                     

 

 

 

 

 

 


