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HALAMAN PERSEMBAHAN  

Dengan mengucap puji syukur kepada AllAH SWT 

atas rahmat-Nya tugas akhir skripsi ini dapat 

diselesaikan, Karya ini  merupakan salah satu 

bentuk dharma baktiku Kepada Ayah, Ibu, saudara 

kandungku,  and my beloved one. 

Terimakasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran, 

dukungan, kepercayaan  dan doa tulus yang selalu 

dipanjatkan untukku. 

Terimakasih telah memberikan keyakinan, canda tawa 

dalam hidupku dan doa yang tulus 

Kupersembahkan juga karya ini kepada teman – teman 

seperjuangan yang kita dipertemukan tidak terikat 

dengan janji dan dipisahkan juga tidak dengan 

keinginan. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

   Jika kamu tidak  tahan lelahnya belajar, maka kau  

harus tahan menanggung perihnya kebodohan. 

(Imam Syafi’i)
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayahNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga 

selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafatnya kita dapat hijrah 

dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat 

untuk meraih gelar Sarjana Strata S-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis 

menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan 

laporaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan 

pihak – pihak terkait lainnya. 

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa 

terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat dan hidayahNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam 
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semoga selalu dilimpahkan kepada Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan karena syafatnya 

kita dapat hijrah dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhoi oleh Allah 

SWT. 

2. Orang tua penulis, Bapak H. Endang S dan Ibu Hj. Ila S yang telah memberikan 

dukungan, nasehat, kasih sayang dan do’a selama ini kepada penulis 

3. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada 

penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini, 

4. Bpk. Dr. Drs. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas EkonomiUniversitas 

Islam Indonesia. 

5. Bpk Drs. Akhsyim Affandi, MA, Ph.D selaku kepala jurusan IlmuEkonomi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

6. Teman-teman satu kos/kontrakan, terima kasih atas kebersamaan suka duka 

nya selama ini. 

7. Terima kasih kepada kamu yang telah sedia selalu mendukung dan 

mendoakan. 

8. Teman-teman IE 2013 yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima 

kasih atas kebahagiaan dan kesah yang telah terbagi, senang menjadi bagian 

dari keluarga IE 2013 
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Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang 

perlu dibenahi, kritik dan saran diperlukan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

kehidupan semua manusia. 

Yogyakarta, 11 Oktober 2017 

Penulis 

 

Moch. Fajri Rachman 

 

 


