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HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Dengan mengucap puji syukur kepada AllAH SWT atas rahmat-Nya 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Skripsi ini  merupakan salah satu bentuk dharma baktiku 

Kepada Papah, Mamah, Adik, Eko Susanto, dan Seluruh Keluarga 

Besar 

Yang telah mendukung dan memberi masukan berupa Do’a serta 

Nasihat, dan segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, 

kepercayaan  yang selalu dipanjatkan kepadaku. 

 

Kupersembahkan juga karya ini kepada seluruh teman seperjuangan 

dan teman yang berada jauh di Samarinda yang selalu 

mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan 

kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Jika kamu menolong (Agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu 

dan meneguhkan kedudukanmu”. 

(Q.S Muhammad: 7) 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan lain). Dan hanya kepada Allah engkau berharap” 

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

 

“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan 

baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain”. 

(William Wordsworth) 

 

“Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, selama ada 

komitmen bersama untuk menyelesaikannya” 

“Sekecil apapun itu, jika kita telah berusaha sebaik-baiknya dengan 

segala kemampuan kita, di tengah keterbatasan untuk memperbaiki 

keadaan, itu termasuk salah satu perjuangan untuk lebih baik” 

“ YA ALLAH if someone hates me for my happiness, I ask You that 

You send them happiness so that they forget mine : ) ” 

 

“JOGJA adalah saksi mata, jutaan sarjana yang diwisuda” 

(Najwa Shihab) 
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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 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Se-

Provinsi DIY Tahun 2007-2013” 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. Ibu Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 

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

ilmunya kepada kami dengan tulus. 

4. Papah, Mamah tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan 

doa, kehangatan dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa, saya 

ucapkan banyak terima kasih. 

5. Adik kesayangan, untuk semua dukungan serta semangat yang sangat 

bermanfaat, semoga kakak bisa menjadi panutan yang baik. 

6. Eko Susanto dan keluarga besar, yang selalu mendukung dalam Do’a serta 

semangat yang tiada hentinya untuk ini semua. 
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7. 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. 

8. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya 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, 30 September 2016 

 

 

               Indah Nur Yuliana 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


