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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berdo`alah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), pastilah aku Kabulkan untukmu” 

(QS. Al Mukmin: 60) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah: 5) 

“Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan disaat tiada orang yang melihatmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tetaplah berdoadan berusaha, yakinlah akan ada kebahagian yang Allah berikan” 

“Setiap kesulitan akan adakemudahan, tetaplah berbuat baik selama yang kita kerjakan tidak 

menyinggung orang lain”

Alhamdulillah, satu persatu langkah sudah selesai

Satu cita telah ku gapai

Namun,,itu bukan akhir dari perjuangan untuk masa depan

Melainkan awal dari satu perjuangan.

Dengan doa Ayah dan ibu tercinta yang selalu mendo’akananaknya, dengan do’a mereka aku bisa 

bersemangat untuk meraih masa depan yang indah. Kasih sayang mu dan pengorbanan mu yang 

membuat kumenjadi kuat dan semangat, hinggaa ku selalu bersabar melalui ujian dalam hidup ini. 

Aku tau dengan semangat beliau berdua bekerja mencari nafkah dari pagi hingga petang, dan 

dengan hasil ini aku persembahkan untuk menghapus keringat lelah beliau berdua. Ayah ibu inilah 

anak mu yang kecil dulu telah mengubah senyum kesedihan dengan senyum bahagia terharu 

meskipun perjuangan ku masih disini,, I LOVE YOU Ayah Ibu

Kini cita-cita dan harapan telah kuraih untuk kebahagiaan ayah dan ibu. Ku raih masa depan 

dengan do`a dan restu dari kedua orang tuaku.  

Semua ini ku persembahkan untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku yang disayang yang selalu memberikan 

doa, dukungan,motivasi dan semangat untuk adiknya agar tetap semangat untuk 

melewati masa perkuliahan.



Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT atau berkat dan rahmat yang sangat berlimpah dari-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul  “Analisis Teori-Teori 

Pertumbuhan Ekonomi (Sebuah Studi Literatur)”.

Penulisan skripsi ini ini merupakan salah satu  syarat yang harus dipenuhi untuk 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 

Universitas Andalas Kampus II Payakumbuh. Penulis menyadari bahwa selama proses 

penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tenaga, materi, informasi dan waktu 

dorongan semangat yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan 

ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima yang tidak terhingga kepada 

:

1. Allah SWT atas petunjuk adan karuni-Nya kepada penulis yang tiada terkira, 

nikmat kemudahan yang telah dilimpahkan-Nya dalam menghadapi berbagai 

masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini;

2. Bapak pimpinan Universitas Andalas, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, 

pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dr Harif Amali Rifai, SE., 

M.Si. ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Dr. Hefrizal Hendra, 

M.Soc.,Sc. Bapak Lukman, SE.,M.Si selaku koordinator UNAND Kampus II 

Payakumbuh. Semoga pengabdian dan jasa-jasa bapak terus mengalir dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Universitas Andalas;

3. Bapak Syaiful Anwar, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan segala kemudahan, nasihat beserta saran yang tulus, pengarahan 

serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 



skripsi ini. Bapak dan Ibu dosen FE Kampus II Payakumbuh yang telah 

memberikan pengetahuan dan motivasi kepada penulis;

4. Kepada orang tua tercinta, Ayah Gustiar Usman dan Ibu Gusnita yang selalu ada 

dalam keadaan sesulit apapun dan tidak pernah bosan untuk mendoakan, 

mendukung serta bertanya mengenai penelitian ini. Orang tua tercinta yang 

selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaan skripsi ini.

5. Kepada Abang tercinta Rudi Agung Pertama yang memberikan dukungan dan 

semangat terhadap penyelesaian skripsi ini serta saudara-saudara yang jauh 

diperantauan yang tetap memberikan semangat dan dukungan serta doanya.

6. Kepada sahabat seperjuangan semenjak tahun 2015 yang satu kos dari awal 

sampai akhir kuliah (Tesa Gustin, Sri Ayu Indrawani, Syafri Muliani,) ,serta 

kepada sahabat seperjuangan yang selalu bersama dari awal hingga akhir ini 

Mira Fransiska dan Adek-adek kos yang selalu menyemangati dalam proses 

penyelesaian skripsi ini (Azma Yunita dan Fadila Rahma Putri) tanpa mereka 

yang telah di takdirkan Allah sebagai pemberi warna dalam dunia perkuliahan 

ini tidak akan tercipta arti pentingnya persahabatan dan kebersamaan;

7. Kepada Adek Uswatun Hasanah yang bersedia mendengarkan keluh kesah 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada sahabat Rangga Nugraha Dekha yang selalu mengerti dengan segala 

keluh kesah yang diceritakan serta memberikan semangat dan motivasi  dan 

teman seperjuangan sedari SMP Iin Varlina yang sampai sekarang masih 

memberikan semangat dan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.



9. Teman – teman Ilmu Ekonomi angkatan 2015 yang secara langsung maupun 

tidak langsung telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis 

sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

10. Senior dan junior yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini;

11. Seluruh staf pengajar dan staf Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Kampus II 

Payakumbuh atau dedikasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta 

bantuannya selama ini;

12. Terima kasih untuk yang terakhir kepada yang tersayang yang selalu 

mendengarkan keluh kesah serta tangisan terhadap penyelesaian skripsi ini dan 

memberikan motivasi dan semangat selalu. Dan tidak lupa pula selalu menemani 

ke perpustakaan yang susah payah mencari buku untuk referensi penelitian ini. 

Terima kasih caiiiii, semoga menyusul wisuda nya caii.

Payakumbuh, 04 Januari 2019

Penulis


