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KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat 

dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Petani Tebu Di 

Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.” 

 Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk melihat pengaruh faktor-faktor 

produksi terhadap pendapatan petani tebu di desa kwala begumit, kecamatan 

stabat, kabupaten langkat. 

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada yang teristimewa kedua orang tua penulis yang selalu 

memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dan juga saudara kandung penulis yang telah 

memberikan motivasi dan bimbingan selama dalam proses penulisan karya ini. 

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

khususnya kepada : 

1. Bapak Prof DR Ibnu Hajar M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Drs. Thamrin,M.Si. selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat ,M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang membantu penulis dalam 

pemantapan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Edison Sagala, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahannya 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta. 

6. Bapak Lokot Muda Harahap, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi 

selama perkuliahan. 

7. Teman-teman Manajemen 2008 (Dana, Ipan, Vandy, Erwin, Salomo, Erwin, 

Zul, Yandri, Adjo terima kasih buat kebersamaannya, All in larr, no fold) 

8. Seluruh mahasiswa-mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan (khususnya buat  adik kelas 2010-2011, good luck juniors) 

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya menyusun skripsi ini dan menyadari 

masih menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan yang 

lebih lanjut dan perbaikan dimasa yang akan datang. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 

Medan,    Desember 2012 
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