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sebagaimana mestinya.

Penguji

Penib. Penguji

( \iUlUlll.

Drs. Marzuki, MM

Dra. Budi Astuti. M.Si.

Mengetahui
Universilas Islam Indonesia - Fakultas Ekonomi

r^tokDiploma III

]i> ( 'urci \aiiy: lickik diperlakaii



PERSEMBAHAN

Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, tuntunan berkah dan spirit

Al- qur'an dan Haditst, senantiasa member, nsalah, petunjuk dan
^^RlTkTanlbu yang tercinta, tenma kasih atas semua kasih sayang

every*,™™P «, me unHl no. , don', too* .hen , can pay ?bu, , Hope ,1ns
,renJS"'^: «men MG 02 (wigie, sepna, «ia, teas, yantie, rossy, a,f,,ire„a, ^endrie, su.rU, Vn«J) •hanks friendfor Msfriendship unul no,
md,W"L:rt«Ill CT(pusy, ira, durie, i™a, iis, «ina, ri2„, .i2», ki2
mbak ,™ng mbak Zni e,c ,tofa *» /- <he help ,o me yn.il no. and
ZeryMng Idon 7kno. .hen pay bu< 1.ill always remember you are^ -

Anak- anak kost uni club house (wanne, anjar, sepia, mitha, de nu,
mila, eh "pie, etc) rtaKfe/or day in there hording house 1always remember all
and I hanw can together withyou areZk lina n' keluarga, makasih ya mbak atas bantuannya selama mi
padaku tanpa bantuan dan mbak mungkm ak belum bisa menyeesaJ^n TA mi
makasih buuuanget ya. Mbak, ku doakan moga mbak cepet lulus n langgeng
terus ma mas dwie.Napil, mbah, om, mas jos, mas komeng, om bus makasih ya atas
bantuannya / will always remember the day in BUSER BORDINO HOUSE ... he
he he Ihope you are quikly graduated and always remember me si emon gitu

Mbak lies, mas ariep, n'mbak yumi thanks ya for you are help to me 1
wait youare marriage he he he

Dany, yoga, bos, oky, peyek, beni, n'sari thanks yaa for you are help to
men' I will pray you are to graduatedyour school.

Santi n' keluarga makasih ya atas semuanya. kok kamu nda' nglamutm
kuliah sih sayang lho tetap ingat ak yaa and I hope you heppy with
your life n your choose

' Serta semua pihak yang tidak bisa ak sebutkan satu persatu yang telah
membantuku sehingga tugas akhir ini bisa terwujud because Em None and Ihave
nothing except the last spirit in my soul, semoga Allah SWT selalu membenkan
rahmat, perlindungan dan kasih sayang kepada kita semua.
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Halaman Motto

«Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
membah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS.Ar-ra'du:ll)

"Dengan ilmu hidup im mudah dengan seni hidup mi menjadi indah dan dengan
agama (iman dan taqwa) hidup menjadi terarah."

(Mukti Ali)

«• Puncak kebaikan adalah dimana kita mau melihat kesalahan kita kemudian kita
mau menyadari, kita perbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi kesalahan

yang sama dikemudian hari."

(Emha ainun Najib)



RATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Asalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penults panjatkan kepada Allah
SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehmgga penulis dapat
menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir mi yang berjudul "ANALISA
SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA SADA SARI

HANDYCRAFT".

Tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka
menyelesaikan jenjang Diploma III pada Fakultas Ekonomi Umversitas Islam

Indonesia Yogyakarta.

Dalam kesempatan mi penults mgm menyampaikan rasa tenma kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1 Bapak Prof. Lutfi Hasan selaku Rektor Umversitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. Sumadi, M.s, selaku Direktur Fakultas Ekonomi Program

Diploma Tiga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Ibu Dra. Budi Astuti, M.si selaku dosen pembimbing, yang telah

meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan dan petunjuk sehmgga

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
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4. Bapak Sarjumn dan keluarga selaku pemihk Sada Sari Handycraft yang
raeluangkan waktunya untuk membantu penulis memperoleh data data
penyusunan laporan tugas akhir ini.

5. Bapak dan Ita sera seluruh keluargaku yang selalu mendoakanku agar

sukses.

6. Teman - tetnanku dan semua pihak yang tidak dapat kusebut satu persatu
yang telah banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
Penulis menyadan bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dan

kesempumaan. Oleh karena ita. kritik dan saian sangat diharapkan oleh penulis.
Akhtrnya penulis berharap agar laporan mi dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wasallamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2005

Penulis
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