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HALAMAN MOTTO 

 

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 

merubah dunia" (Nelson Mandela) 

 

Kabar buruknya, hidup tak akan pernah sempurna. Kabar baiknya, kamu tak 

perlu hidup yang sempurna untuk bisa menikmatinya. 

 

Dan (Ingatlah juga), tatkala Rabbmu memberitahukan : “sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Dan jika 

kamu kufur (mengingkari nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat 

pedih”.  

(Q.S Al-Karim Surat Ibrahim : 17) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 

kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah,5-8) 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Dengan mengucap puji syukur kepada AllAH SWT atas rahmatNya 

skripsi ini dapat diselesaikan 

Karya ini  merupakan salah satu bentuk dharma baktiku 

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta 

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, kepercayaan  

dan do’a tulus yang selalu dipanjatkan kepadaku 

Karya ini juga kupersembahkan kepada adikku tersayang, seseorang yang jauh 

disana, kerabat, serta teman – teman sekalian. Terimakasih  telah memberikan 

semangat dan dukungan kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan 

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta 

salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang 

telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran. Penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Indonesia.  

  Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan do’a, baik 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Swendri dan Ibu Tiningsih yang telah 

memberikan dukungan, nasehat, kasih sayang, serta do’a selama ini 

kepada penulis. 

2. Saudariku Dwi Indriyani serta kerabat lain yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat, terima kasih atas semangat dan dukungan yang 

diberikan kepada penulis. 

3. Yth. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Univeritas Islam Indonesia. 



4. Yth. Bapak Drs. Akhsyim Affandi, MA, Ph.D selaku kepala jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. 

5. Yth. Bapak  Drs. Suharto,,S.E., M.Si selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu serta memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

perkuliahan. 

7. Teman-teman satu kost, Sugeng, Pepi, Mahendra, dan Taufik, terima kasih 

atas kebersamaannya selama ini. 

8. Kakak tingkat yang selalu siap memberikan bimbingan, Mbak Lina 

Amalina, S.E terima kasih atas bimbingan dan nasehat nya kepada penulis. 

9. Teman- teman di grup Sarjana PAUD, Anjar, Agung, Aulia, Faiz, Yosra, 

Yunita, Wilda, dll. yang selalu jadi tempat untuk berbagi cerita. Terima 

kasih atas kerja sama dan kekeluargaannya selama ini. 

10. Teman – teman Ilmu Ekonomi angkatan 2013 yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Senang rasanya bisa mengenal kalian semua, 

senang menjadi bagian dari keluarga IE 2013. 

11. Teman teman KKN Unit 210, Adi, Cahya, Nanda, Reva, Anin, Clara, dan 

Tylka, terima kasih atas kerjasama dan kegilaanya selama kkn. 

  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 



kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

segenap pembaca. 

Wassalamua’alaikumWr. Wb. 

Yogyakarta, 10 Oktober 2017 

Penulis 
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