
 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 Syukur Al-hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan  taufiq, hidayah dan I’nayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan mengokohkan 

Islam dibumi Allah ini dengan sempurna. Semoga kita semua termasuk kedalam orang-

orang yang akan mendapatkan syafa’atnya dihari akhirat kelak, Amin. 

 Penulis bermohon kiranya Allah SWT membalas semua jasa dan upaya itu semua 

dengan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari-Nya yang bertambah , Amin… ya 

robbal ‘alamin. Selanjutnya dalam penulisan tesis ini tidaklah luput dari kesalahan dan 

kekurangan, oleh karna itu penulis berharap adanya tinjauan kembali mengenai hal-hal 

yang telah penulis bahas dalam tesis ini dengan merujuk kepada sumber yang lebih banyak 

dan lebih otentik lagi, juga kritikan dan saran yang membangun demi kebaikan kita 

bersama. 

 Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk 

mendapatkan gelar Magister pada program studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan 

(UNIMED) Program Pascasarjana. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu sangatlah diharapkan kritik dan saran untuk melengkapi isi dari 

tesis ini, dengan selesainya tesis ini maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang 

tak terhingga kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M. Pd. sebagai Direktur Program Pascasarjana 

UNIMED, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas studi di Program Pascasarjana UNIMED . 

2. Ibu Dr. Fitrawaty, M.Si. sebagai ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana 

UNIMED, yang telah  memberikan arahan  dan masukanya dalam penulisan tesis 

ini. 

3. Bapak Dr. Muhammad Nasir, M.Si. sebagai pembimbing pertama dan Bapak Prof. 

Indra Maipita, M.Si, Ph.D. sebagai pembimbing kedua, yang telah banyak 

memberikan pengarahan serta bimbinganya kepada penulis, sampai akhirnya 

penyelesaian penulisan tesis ini . 



 
 

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staff  serta petugas di Program Pascasarjana 

UNIMED, yang secara langsung atau tidak langsung telah member bantuan kepada 

penulis dalam rangka penulisan tesis ini. 

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis, yang telah memelihara dan mendidik penulis dengan 

penuh perhatian dan kasih sayang. Semoga Allah SWT, memberikan rahmat dan 

kasih sayang-Nya, serta menerima amal dan mengampuni dosa-dosa mereka, Amin 

ya robbal alamin. 

2. Keluarga kakak-kakak dan abang, yang telah memberikan motivasi serta 

dukungannya yang tak bernah berhenti kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

Dan tak lupa kepada Istri tercinta Penulis, yang terus selalu sabar dan tawakkal 

dalam memberikan semangat dalam penulisan tesisi ini. Kepada anak penulis yang 

telah memberikan semangat juang dan melunturkan rasa jenuh dan bosan dalam 

penulisan tesis ini, semoga anak penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan 

menjadianak yang sholehah dapat bermanfaat dunia dan akhirat, Amiin. 

3. Sahabat sekalian, khususnya mahasiswa kelas Program Ilmu Ekonomi angkatan 

XXII/B yang telah aktif memberikan sumbangan ide serta pemikiran yang 

cemerlang dalam penulisan tesis ini, dan kepada teman sejawat yang secara 

langsung maupun tidak langsung yang turut membantu dalam penyelesaian 

penulisan tesisi ini . 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca 

sekalian umumnya . Amin . 

 

Medan, 7 April 2016 

Penulis 

 

       Saipul Anwar    

 

 

 

 


