
KATA PENGANTAR 

 

  Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini. Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan 

memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, 

Universitas Negeri Medan. Tesis ini berjudul “Analisis Determinan Tabungan Di 

Indonesia”. Sholawat dan salam tercurah atas pemimpin ummat, Rasulullah 

Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh generasi setelahnya, 

semoga kelak dihari perhitungan kita mendapat pengakuan serta pertolongan dari 

beliau sebagai ummatnya. Aamiin ya robbal a’lamin. 

  Dalam penulisan ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya. Namun berkat izin dari  Allah SWT  

dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal sesuai dengan 

kemampuan penulis, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik atas 

bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulisan mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  

3. Ibu Dr. Fitrawaty, M.Si selaku ketua Program Studi dan Bapak Dr. M. Fitri 

Ramadhana, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Ekonomi 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 
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4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Eko 

Wahyu Nugrahadi, M.Si, sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan 

bimbingan dan saran-saran kepada saya sejak awal penelitian sampai dengan 

selesainya Tesis ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan hati dan selalu 

diberikan nikmat rezeki dan kesehatan, aamiin. 

5. Bapak dan ibu dosen Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah 

mendidik saya, Terimakasih atas ilmu dan curahan kasih sayang kepada 

penulis selama perkuliahan, semoga Allah membalas semua kebaikan bapak 

dan ibu dosen. 

6. Teristimewa kepada keluarga saya terutama kepada orangtua saya ayahanda 

H. Syahrul Ardi Panggabean dan ibunda saya Hj. Nurhasanah Pane yang 

telah memberikan kasih sayangnya serta dukungan baik moril maupun materi 

selama perkuliahan hingga selesai, semoga Allah selalu memberi kesehatan 

dan selalu dalam lindungan Allah. Amiin. 

7. Teristimewa kepada kakanda dan adik saya yaitu Diana Novita Sari, Decy 

Syahriana, Nova Andriana, dan adik saya Syahfitri Handayana yang telah 

memberikan kasih sayangnya serta dukungan motivasi selama perkuliahan 

hingga selesai, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan selalu dalam 

lindungan Allah. Amiin. 

8. Teristimewa saya ucapkan kepada Suami saya Syahru Aulia Ramadhan 

Tanjung yang telah memberikan kasih sayangnya serta dukungan motivasi 

selama perkuliahan hingga selesai, semoga Allah selalu memberi kesehatan 

dan selalu dalam lindungan Allah. Amiin. 
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9. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman sekelas dan 

seperjuangan saya dan terkhusus sahabat saya Cristmas Sihombing, kak tetty, 

kak silvi, bang alam, kak kiki, dan bang roni pranata. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Aamiin. 

  Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dari isi maupun tata 

bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih.  

  

          Medan,         Agustus 2016 

 Penulis  

 

           Maya Sabirina Panggabean 
           NIM. 814 6161 004 
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