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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia 

dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Daya Saing Sektor 

Pariwisata Daerah Istmewa Yogyakarta”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persayaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat 

memberikan masukan bagi pengambil kebijakan daerah khususnya pada sektor 

pariwisata dan dapat memberikan ide pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 
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SWT serta selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Semoga ini menjadi 

persembahan yang membanggakan untuk kalian. 

4. Gilang Akbar Al-Ghifari yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa 

kepada penulis dalam keadaan bagaimanapun. 

5. Keluarga Mantan Romusha HMI FEB UMY (Rica, Adiba, Gilang, Dian, Bayu, 

Sukma, Junan, Teguh, Wafy, Luki, Donna, dan Shidiq), yang telah memberikan 

semangat, doa, serta dukungannya. 

6. Dima Santika Ambardi, Dini Permata Sari, Rizsa Azrina, dan Aditya Sanjaya, 

sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

7. Annisa Soraya dan M. Imam Adli, sahabat SMA yang telah berbaik hati 

membantu penulis dan memberikan semangat serta dukungan.  

8. Senior HMI FEB UMY, abang Muhibbudin AM yang memberikan telah 

dukungan serta doa agar penulis diberikan kelancaran dalam pengerjaan skripsi 

ini. 

9. Pengurus KOHATI Cabang Jogja yang telah memberikan semangat serta 

dukungan kepada penulis. 

10. Seluruh teman-teman satu kelompok bimbingan yang telah memberi semangat 

satu sama lain dalam penyelesaian skripsi ini. 
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11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Sebagai akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penulis menayadari masih 

banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan 

pengembangan penelitian diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini. 
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