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Motto 

 

ونَ  ُم َل ْع  َ ت ا ََل  اَّللمِ َم َن  ِم ُم  َل ْع َّللمِ َوَأ ا ََل  ِإ ْزِن  ثِّي َوُح  َ ب و  ُك ْش َأ َا  َّنم ِإ اَل   َق
"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 

kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada 

mengetahuinya". (QS Yusuf : 86) 

 

يلُ  وَِك اْل َم  ْع َّللمُ َوِن ا ا َن  ُ ب ْس  َح
"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 

Pelindung". (QS Al Imran : 173) 

 

“THE INTELLIGENT PEOPLE CAN LOSE BECAUSE OF THE TENACITY OF THE FOOLS”
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Persembahan 

 

Alhamdulillahirabbilalamin.. Segala puji bagi Allah Swt sang penguasa alam semesta. Semoga 

shalawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW, 

beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. 

Ya Allah, sampai saat ini saya selalu takjub akan kekuatan doa dan kekuasaanMu.  

Semua akan menjadi mungkin atas segala kehendakMu. 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Kedua orang tuaku, Terkhusus untuk ibunda tercinta 

Seorang wanita yang tak kenal mengeluh, yang tak peduli dipelipisnya jatuh berjuta peluh 

Yang bekerja keras tak kenal waktu, hanya demi kesuksesanku. 

 

Saudara-saudaraku dan keponakanku, Abang, Kak Upie, dan keponakanku Satri 

Bang inal, Kak Ica, dan keponakanku Biya, Kak teh, Kak Aje, dan keponakanku Naku 

As we grew up, my brothers and sisters acted like didn’t care, but I always knew they looked 

out for me and were there. Thank you for everything that you do for me, and everything that 

you gave to me. 

 

For someone, You always make me happy, You’re always nice to me, care about me, support 

me and thank you for the love that you gave to me, Tancak. 

 

Almamaterku tercinta… 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia dan 

rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

PDRB di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986-2016”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini 

dengan harapan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Barat dalam merumuskan kebijakan sebagai strategi untuk 

mendorong perekonomian daerah dan memberikan ide pengembangan bagi 

peneliti selanjutnya.  

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai 

pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Bapak Rizal Yaya, Ph.D, M.Sc, Ak.,CA yang telah 

memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis 

menyelesaikan studi. 

2. Bapak Drs. Hudiyanto yang dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan 

ketulusan dalam membimbing serta memberi masukan selama proses 

penyelesaian karya tulis ini. 

3. Bapak Ayif Fathurrahman yang selalu memberi nasehat dan selalu menjadi 

inspirasi selama penulis masih dalam proses pembelajaran hingga dapat 

menyelesaikan studi saat ini. 

4. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah 

mendidik dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan studi. 

5. Mamak, Abang, Bang Inal, Kak Teh, Kak Upie, Kak Ica, Kak Aje, dan 

keponakanku satri, biya, dan naku yang senantiasa selalu memberikan doa, 



  x 

 

dorongan, perhatian, semangat dan bantuan materi kepada penulis hingga 

dapat menyelesaikan studi. 

6. Bang inal yang selalu menjadi inspirasi, contoh dan motivasi bagi saya 

dalam berjuang menyelesaikan studi dan meraih kesuksesan. 

7. Raden Priyo Radianto S.Ikom yang lebih dikenal sebagai tancak, orang 

terkasih yang tak henti-henti memberi dorongan, semangat dan nasihat 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

8. Sahabat-sahabatku, Novela Syofita, Sarah Ersha Mutiari, Indri Pradita, 

Banyu Susanto, Taufan Dimas Hareva serta yang tidak bisa saya sebutkan 

satu per satu namun tidak mengurangi rasa bangga saya yang selalu 

memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terkhusus Departemen Seni dan 

Olahraga yang telah memberikan banyak pengalaman, pelajaran, suka, 

duka, serta canda dan tawa selama satu periode kepengurusan hingga 

sekarang. 

10. Semua pihak, Irma, Faisal, Pretty Rozalia Rosis, S.Pd, M.Pd, Sastra 

Sasmita, S.E, M.Si yang telah memberikan dukungan, bantuan, 

kemudahan dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan pengembangan 

penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan 

topik ini. 

 

Yogyakarta, 27 Januari 2018 

 

                 Penulis 
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