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Motto 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. al-Insyirah : 5-6) 

 

“Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang 

telah diusahakannya sendiri.” (Q.S. an-Najm : 39) 

 

“Salah satu cara terbaik untuk menajamkan dan mengontrol pikiran adalah 

melakukan pekerjaan yang menyenangkan dan bermanfaat.” – Dr „Aidh al-Qarni  

 

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We 

are the ones we‟ve been waiting for. We are the change that we seek.” – Barack 

Obama 

 

“All progress takes place outside the comfort zone.” – Michael John Bobak 

 

“As you grow older, you will discover that you have two hands. One for helping 

yourself, the other for helping others.” – Audrey Hepburn 

 



vii 
 

 
 

Persembahan 

 

 

 

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk 

 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan lancar 

2. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan  

3. Keluarga besarku 

4. Sahabatku  

5. Semua teman Ilmu Ekonomi 

6. Teman-teman Kos Fatimah  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Alhamdulilah segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PDRB, 

JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN DAN IPM TERHADAP 

KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015”. Sholawat serta 

salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad 

SAW yang telah membawa kami ke kehidupan yang terang-benderang. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana 

Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya 

penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada ibu Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi 

selama penyusunan skripsi ini. 

       Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

banyak kekurangan. Dengan keterbatasan inilah, penulis menyadari bahwa skripsi 

yang disusun bukanlah berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan 

karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa 
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diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan 

rasa terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

2. Ibu Sarastri Mumpuni Ruchba, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama 

mengerjakan skripsi. 

3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan penulis. 

4. Bapak Anjar yang telah banyak membantu dalam urusan akademik.  

5. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak (Akhmad Isroil) dan ibu (Sri 

Rahayu) yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan kasih 

sayangnya serta yang selalu menasehati dan memberi arahan dalam setiap 

masalah yang dihadapi penulis. 

6. Adik-adikku (Dhani dan Fitri) salah satu penyemangat dalam menempuh 

pendidikan. 

7. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu 

mendoakan serta mencurahkan kasih sayang kepada penulis 

8. Teman-teman seperjuangan dari semester 1 yaitu Ingah, Dea, Dita, Petris, 

Indah, Fairuz, Ginola, Indri, Deby, Umi yang telah menjadi sahabat dan 

keluarga selama di Jogja. Saling menguatkan satu sama lain, saling 

mendoakan dan yang selalu belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi. 
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9. Nida Syarafina sebagai teman yang sudah seperti saudara, banyak sekali 

mendengarkan keluh kesah dan menjadi tempat curhat selama ini. 

10. Teman satu perantauan Listiana Alifia Nurlaeli yang selalu menyemangati 

dan mendoakan. 

11. Teman-teman Kos lama (Lulu, Nida, Oci, Rosyda, Widya, Siska, Nia, dan 

Artha) terima kasih atas doa, semangat, dan kenangan yang telah kalian 

berikan. 

12. Teman-teman Kos Putri Fatimah (Petris, Dea, Dita, Ginola) terima kasih 

kalian seperti rumah kecilku di Jogja. 

13. Teman-teman KKN Unit 396 (Mas Mahen, Hamid, Laila, Talu, Astrid, 

Arif, Mas Lalu dan Raden) yang telah berjuang bersama selama sebulan. 

Memberikan kenangan terindah dan pengalaman baru selama KKN. 

14. Ingah, Yovinda, Nila, dan Dita yang sudah mau menjadi teman belajar dan 

berjuang dalam mempersiapkan ujian komprehensif. 

15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

proses penyusunan skripsi ini. 

 

Yogyakarta,    Januari 2018 

Penulis 

 

Dyan Eka Setyaningsih 


