
KATA PENGANTAR 

  Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan 

kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul, 

“Pengaruh Harga, Pendapatan Penduduk, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Beras 

di Sumatera Utara” penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. 

  Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada kedua orang tua, Ayah 

penulis Juni Pasaribu dan Ibupenulis Morta Manalu karena telah membesarkan, mendidik, dan 

selalu sabar membimbing penulis dengan kasih sayang yang tulus serta memberikan materi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa kepada seluruh keluarga, 

Andri Pasaribu (abang), Asri Pasaribu (abang),Aspry Pasaribu (adek) dan seluruh keluarga 

besar lainnya yang senantiasa selalu memberi dukungan demi menyelesaikan skripsi ini. 

  Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, 

yakni : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 



2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu T. Teviana, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Hendra Saputra, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengajari, 

memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi 

ini. 

7. Bapak Sulaiman Lubis, S.E.,MM dan Bapak Zulkarnain Siregar, ST., MM sebagai 

penguji penulis yang juga memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan yang telah mengajar dan membantu penulis dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan selama masa studi. 



9. Kak Lina pegawai di Jurusan Manjemen yang selama proses penyelesaian skripsi ini 

banyak merepotkan dan banyak pertanyaan sehingga penulis dalam menyelasikan 

skripsi ini 

10. Sijenong belahan jiwa saya Jhon Febrianto Nababan yang selalu menemani dan 

memberikan motivasi maupun bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman seperjuangan saya SUR yang memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Adik-adik Jurusan Manajemen yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman Manajemen 2009 B, Ivan dan Henra yang memberikan motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Seluruh teman-teman Manajemen 2009 A,Dila, Nita, Abiyem, Amek, Hamzah, Wahyu, 

Ratih, Sandro, Apen, Dedek, Novry, dan yang tak tersebutkan yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terkhusus buat teman yang selalu saya repotkan Delfi, Hendrik, dan Fitra yang telah 

memberikan bantuan dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 



 Penulis menyadari bahwadalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. 

Baik dari segi isi maupun tata cara penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. 

 Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya. 

 

        Medan,    September 2013 

 

        ASTRIANI PASARIBU 

             NIM. 709210009 

 


