
ii 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaanNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini ditulis untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Magister Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, 
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