
WILLINGNESS TO PAY UNTUK PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN 

AKIBAT PERTAMBANGAN PASIR  

(Studi Kasus: Kecamatan Jogonalan Klaten) 

 

WILLINGNESS TO PAY FOR ENVIRONMENTAL QUALITY 

IMPROVEMENT DUE TO SAND MINING  

(Casestudy: Jogonalan District Klaten) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 
 

 

 

Oleh  

ALFIHASTYANTI AISYAH RACHMAWATI 

20140430070 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2018 



PERNYATAAN 

Dengan ini saya, 

Nama   : Alfihastyanti Aisyah Rachmawati 

Nomor mahasiswa : 20140430070 
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dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.  
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