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KATA PENGANTAR 

Tiada kata yang lebih mulia selain mengucapkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar 

magister program studi Ilmu Ekonomi. Alhamdulillah berkat ridhonya penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini dengan waktu yang telah di rencanakan, tesis ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun judul tesis yang menjadi 

pembahasan penulis yaitu  “Analisis Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing 

pada Sektor Pertanian dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Kabupaten 

Serdang Bedagai”  

Pelaksanaan penelitian ini di harapkan dapat memebrikan manfaat positif 

bagi berbagai pihak, sebagai ungkapan rasa hormat yang tulus, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Dr. Syamsul Gultom, S.KM, M.Kes selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Negeri Medan. 

3. Dr. Fitrawaty, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi  Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  

4. Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi  

Pascasarjana Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Pembimbing II 

saya yang telah banyak membantu dan memotivasi saya untuk 
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penyelesaian tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai 

dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku. 

5. Dr. Muhammad Yusuf. M.Si selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah 

banyak membantu dan memotivasi saya untuk penyelesaian tesis ini, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan petunjuk dan 

pedoman yang berlaku. 

6. Prof. Indra Maipita, M. Si., Ph. D. selaku narasumber yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran ilmiah serta motivasi sehingga tesis ini 

dapat selesai. 

7. Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M. Si selaku narasumber yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran ilmiah serta motivasi sehingga tesis ini 

dapat selesai. 

8. Dr. Zahari Zein, M. Si selaku narasumber yang telah banyak memberikan 

masukan dan saran ilmiah serta motivasi sehingga tesis ini dapat selesai. 

9. Bapak / ibu dosen program studi ilmu ekonomi pascasarjana universitas 

negeri medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan 

dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

10. Dra. Enny Nuryani Nasution selaku kepala BPS Kabupaten Serdang 

Bedagai yang banyak membantu memberikan informasi dalam 

pengumpulan data penulisan tesis ini. 

11. Teristimewa saya sampaikan terima kasih kepada ayahanda Maas Indra 

Syahputra, SE dan ibunda tersayang Nurdeli yang telah membesarkan, 

mendidik, memberikan motivasi, semangat dan doa yang tak henti-

hentinya kepada saya. Kepada adinda Ulvha Dwi Utami, S. Hut dan 
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adinda Sazili Solihin, yang selalu memberikan nasihat, dukungan dan 

motivasi dalam penyelesaian pendidikan/ studi saya. 

12. Staf tata usaha pascasarjana. 

13. Teman-teman seperjuangan IE 2015, Kak Eka, Kak Yasmurni, Kak 

Rifqah, Kak Zandro, Kak Putri, Bang Ari, Bang Imran, Bang Wagiono, 

Bang Hazlan, Bang Zulkifli, Richna, Shadifah, Dinar, dan teman-teman 

yang telah bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan. 

Akhirnya saya mengharapkan dengan selesainya tesis ini dapat 

memberikan manfaat bagi saya khususnya dan pembaca umumnya. Atas segala 

bantuan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan 

memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.  
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