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MOTTO
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Man Jadda Wa Jadda”
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat. Orang yang menuntut
ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada
sama dengan para Nabi”.
( HR. Dailani dari Anas r.a )

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya
dengan baik”.
( HR. Thabrani )
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini, kupersembahkan untuk :

Papa, Mama, Ghani dan Vanni....
Eyang Kakung H. Suradjiman dan (Almh) Eyang Putri Hj. Suparmi....
(Alm) Eyang Kakung H. Lasiman Wignyosudirdjo dan Eyang Putri Hj. Ruminah....
Bidadariku yang masih disimpan Allah hingga tepat waktunya mempertemukan kita....
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulilah, penulis haturkan kehadirat

Allah SWT, yang telah

melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya berupa kekuatan lahir dan batin,
sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGELUARAN
PEMERINTAH,

JUMLAH

PENDAPATAN

ASLI

PENDUDUK

DAERAH

DAN

PROVINSI

INVESTASI

TERHADAP

DAERAH

ISTIMEWA

YOGYAKARTA (TAHUN 2010-2014)” dapat penulis selesaikan.
Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam prosesn penyususnan
skripsi ini. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya
serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada :
1.

Papa (Drs. H. Aris Sunandar, M.Pd), Mama (Dra. Hj. Siti Zubaidah) dan
Kedua adik (Ghani Asrofi Sunandar dan Husna Vannisa Sunandar) yang
menjadi anugerah terindah, pelindung, kasih sayang tiada batas, kesabaran yang
tak bisa diukur dan yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat
serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
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2.

Bapak Drs. Akhsyim Affandi, MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3.

Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang
telah memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini.

4.

Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY yang telah mempermudah
memberikan data kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6.

Keluarga besar Eyang H. Suradjiman dan Keluarga besar (Alm) Eyang H.
Lasiman Wignyosudirjo yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan
yang luar biasa bermanfaat.

7.

Teman-teman satu bimbingan skripsi baik yang sudah terlebih dahulu selesai
dan yang masih berjuang, tetaplah semangat kawan.

8.

INFERNO (Ardi, Dhihan, Faris dan Javier) sahabat dari SD hiingga sekarang
yang selalu memberikan semangat penuh dan sudah saya anggap seperti saudara
kandung sendiri.

9.

Keluarga besar FORSI GENIKO 2013 yang selalu memberikan dukungan
kepada penulis.

10. Keluarga besar LPM EKONOMIKA FE UII periode 2016/2017, khusus
nya DEGRATO CIKWAK (Alan, Deby dan Indah) yang selalu memberikan
dukungan kepada penulis.
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11. Keluarga KKN Unit MG-185 (Bella, Chintia, Dewi, Gery, Luthfi, Rainur
dan Sofi) yang telah memberikan banyak kenangan manis dan pahit. Semoga
tali silaturahmi kita tetap terjaga sampai akhir hayat.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.
Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat
membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2016
Penulis,

Gufron Reynaldin Sunandar
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