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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis 

Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Sumatera Utara” dengan baik.  

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukannya antara lain : Angkatan Kerja, Investasi (PMA 

dan PMDN) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara adalah provinsi 

yang terbesar wilayah dan penduduknya di pulau Sumatera dan juga memiliki 

Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang potensial, maka dari itu 

penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel ekonomi diatas 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sehingga hal ini 

merupakan bahan kajian yang menarik untuk diamati bagi penulis.  

Temuan dalam tesis ini bukanlah merupakan hal yang baru dalam studi 

mengenai pertumbuhan ekonomi. Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya memberi inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian 

lanjutan.  

Semoga tulisan ini dapat melengkapi hasil studi sebelumnya, dan juga 

semoga bisa bermanfaat bagi peneliti maupun penulis lainnya yang ingin 

melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang berhubungan atau memiliki 

kesamaan dengan judul tesis ini.  
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Penulis juga menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal 

mungkin namun hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karenanya sangat 

diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.  

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih yang mendalam kepada:  

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

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur Program Pasca 

Sarjana Universitas Negeri Medan 

3. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Ilmu Ekonomi 

Universitas Negeri Medan dan juga merupakan Dosen Pembimbing I penulis 

yang telah berkenan dengan kesabarannya meluangkan waktu dalam memberi 

bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan 

tesis hingga selesai 

4. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program 

Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan dan juga merupakan Dosen Penguji 

penulis 

5. Bapak Dr. Jonny Manurung selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah 

berkenan dengan kesabarannya meluangkan waktu dalam memberi 

bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan semangat dalam penulisan 

tesis hingga selesai 

6. Bapak Drs. Indra Maipita, M.Si., Ph.D, selaku Dosen Penguji Penulis 

7. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, selaku Dosen Penguji Penulis 
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Rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan 

kepada :  

1. Ayahanda Asyatabi Harahap dan Ibunda Hj. Asiah Pasaribu yang tak pernah 

putus-putusnya memberikan doa dan semangat di setiap langkah dan 

kesuksesan penulis;  

2.  Staff administrasi di Jurusan Program Ilmu Ekonomi Universitas Negeri 

Medan yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pelayanan;  

3.  Rekan-rekan kuliah satu angkatan tahun 2010.  

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga 

tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  

    

 

Medan,    Nopember 2012  

 Penulis 

 

 

 

 

 M. Syamhudi Harahap 
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