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Dengan kerinduan dan kerendahan hati, terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan 

syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkatNya, penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini. 

Tesis dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan 

Penumpang Garuda Indonesia Airlines di Provinsi Sumatera Utara” disusun sebagai salah 

satu syarat akademik untuk menyelesaikan Program Strata 2 Program Studi Ilmu Ekonomi, 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan dan dorongan dari semua pihak 

ataupun dukungan baik moril maupun materil, maka penulisan tesis ini dapat tewujud. Untuk itu 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, terutama 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 Pascasarjana  

Universitas Negeri Medan.  

3. Bapak Dr. Jonni Manurung, selaku Pembimbing pertama yang selalu memberikan 

masukan dan diskusi yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, sekaligus 

selaku Pembimbing kedua yang juga sangat banyak memberikan masukan dan saran yang 

bermanfaat dalam penulisan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, sekaligus selaku Penguji. 



6. Bapak Dr. Arwansyah, M. Si, Bapak Indra Maipita, M. Si, Ph. D, selaku narasumber dan 

Penguji dalam sidang seminar maupun sidang ujian tesis atas saran dan masukannya. 

7. Seluruh staf dan dosen di Prodi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana UNIMED yang 

membantu penulis selama studi, penyusunan tesis serta urusan administrasi lainnya. 

8. Seluruh staf dan pegawai PT Angkasa Pura II Bandara Udara Polonia Medan atas 

bantuannya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini. 

9. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Pontas Arifin Pardede dan Ibu Lisbet Br. 

Nainggolan,terimakasih atas doa yang mengalir tanpa henti, semangat pantang menyerah 

untuk menjalani pendidikan setinggi-tingginya, kepada adik – adik tersayang, Roy 

Vicktor Pardede, Rifka Pardede, Rebecka Pardede, Rani Ayu, Rina Rose, Jerryo Daniel, 

serta Bou dan Amangboru dan seluruh keluarga besar tercinta yang berada di Medan dan 

Pematangsiantar yang selalu memberikan dukungan ataupun dorongan melalui perhatian, 

kasih sayang serta doa bagi penulis. 

10. Untuk Hans Tua Sinaga, terima kasih karena selalu memberikan doa yang tulus, 

ketegaran menjalani cobaan, ketenangan dimasa-masa sulit dan tawa keceriaan bagi 

penulis. 

11. Semua rekan – rekan mahasiswa/i Prodi Ilmu Ekonomi UNIMED, terkhusus kepada 

Bang Djoko, Kak Ika, Kak Deri, Lince, Rona yang telah memberikan persahabatan serta 

bantuan – bantuan yang tidak ternilai harganya selama penulis mengambil Program 

Pascasarjana, terima kasih atas kebersamaannya selama masa kuliah. 

Hendaknya semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal 

kebaikan. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat keterbatasan, 

baik keterbatasan pengetahuan penulis dalam penggunaan literature hingga keterbatasan 



wawasan analisis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari para pembaca demi penulisan yang lebih sempurna di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semoga 

Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan damai sejahtera bagi kita semua. 
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