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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-

lah hendaknya kamu berharap.  

(QS. Asy-Syarh : 6:8) 

Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan  

menanggung perihnya kebodohan  

(Imam Syafi’i) 

 

Anggap aja skripsi sebagai cinta pertama  

Susah dilupain dan selalu ngangenin ^_^ 

(Penulis) 

 

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang teristimewa: 

Ayah dan Ibuku tercinta 

Kakaku Tulus Abdullah  

Ventina Risma SM, sahabat terbaik 

Tri Hananto A.Md  

Semua orang yang kusayang dan menyayangiku 

Almamaterku 

Dan, 

Semua orang yang mendukungku  

 



KATA PENGANTAR 

Assalamu`alaium Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MODEL KINERJA UMKM 

DENGAN FINANCIAL LITERACY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA 

UMKM INDUSTRI GENTING DI DESA WIROKO KABUPATEN WONOGIRI)” yang 

disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi sarjana (S1) dan 

mencapai gelar sarjana ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan 

skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada:  

1. Bapak Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM selaku dosen pembimbing yang 

perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, 

serta nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonimi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak  Dr. H. Ardian Adhiatma, SE,MM selaku ketua jurusan Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik semangat, do’a maupun 

materi yang membuat penulis lebih semangat untuk menyelesaikan tulisan ini 

5. Terimakasih untuk kakak ku tercinta Tulus Abdullah yang selama ini telah membantu 

baik dari segi dukungan maupun finansial dan teruntuk keponakan Thenar Fiki 

Aryasta yang selama ini selalu memberi suport agar saya bisa menyelesaikan program 

studi ini dengan cepat. 



6. Secara khusus, saya mengungkapkan rasa terimakasih yang tiada tara kepada seluruh 

keluarga tercinta yang mana telah memberikan bantuan dan dorongan serta seluruh 

pengertian yang besar kepada saya.  

7. Terimakasih untuk sahabat saya fitria ulfa, dwi pratiwi & devy aryani yang telah 

memberi dukungan dan berjuang bersama sampai akhir. 

8. Teman-teman yang telah memberikan saya dukungan penuh dan yang lainnya yang 

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekuarangan, 

untuk itu penulis mengharap kritik dan saran untuk kesempurnaan sebuah karya tulis. Karena 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

 

       Semarang, 23 Mei 2018 

 

        Nur Janah  
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