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MOTTO 

Barang siapa yang keluar  untuk mencari ilmu,maka ia akan berada di jalan Allah sampai 

ia kembali 

(HR, Tirmidzi) 

 

Imam Syafi’i 

Tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara : 

1. Kecerdasan 

2. Semangat 

3. Bersungguh sungguh 

4. Kerelaan hati mengeluarkan uang 

5. Berasahabat dengan guru 

6. Memerlukan waktu yang lama 

   

Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, 

Apalagi perbuatan 

(Pramoedya Ananta Toer) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena 

ataskarunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEK PEMBANGUNAN 

MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-

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 di dunia dan di akhirat. 

 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. Ibu Dra, Indah Susantun.,Msi., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan 

penyusunanskripsi. 
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3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarata yang telah mewariskan 

ilmunya kepada kami dengan tulus. 

4. Kepada orang tuaku yang selalu mendukung baik do’a maupun secara materi 

yang tak bisa terukur ketulusannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

yang merupakan karya bhaktiku kepada orang tua dan keluarga yang sangat 

saya cintai 

5. Kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan berbagai dukungan 

kepada saya terutama do’a di sepertiga malam kalian. 

6. Teman- teman jurusan ilmu ekonomi FE UII, terimakasih atas sumbangan 

saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian 

tugas akhir ini Semoga amal baik kalian dapat menjadi kebaikan untuk hari 

yang akan datang. 

7. Kepadateman–teman LDF JAM FE UII, BLIZTMA YOGYAKARTA, 8 

OTHERS, KONTRAKAN QQ yang sangat saya cintai dan juga terima kasih 

telah berbagi ilmu,semoga segala ilmu yang telah diperolehakan dapat 

bermanfaat kelak. Semoga kelak kita bias berkumpul lagi di kota yang selalu 

kita rindukan JOGJA ISTIMEWA. 

8. Kepada teman-teman PPK ADVENTURE yang telah memberikan sebuah 

pengalaman baru dalam hidup berpetualang, kebersama mengajarkan kita 

semua arti persahabatan yang tak terbatas, terimakasih teman berkat kalian 

kini aku tau arti kebersamaan. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di 

kota penuh kenangan YOGYAKARTA. 



ix 
 

9. 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, 14 September 2016 

 

                Ahmad Rifa’i 

            NIM : 12313060 

 

 

 

 

 

 

 




