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KATA  PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya lah 

penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini dengan baik. Adapun judul dari 

tesis ini adalah: “Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Terhadap PDRB 

Di Kabupaten Serdang Bedagai”. 

Pada kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh 

dari sempurna, mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan, baik dalam teknik 

penulisan, bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang dapat membangun guna penyempurnaan dari tesis ini. Maka 

pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan 

kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, 

terutama kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd, selaku Direktur Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Fitrawaty, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi 

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji I sekaligus Dosen 

Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam 

penyelesaian tesis ini.  

4. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Pembimbing I yang 
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telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga 

penyelesaian tesis ini. 

5. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis hingga penyelesaian 

tesis ini. 

6. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D, selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

7. Bapak Dr. Eko W Nugrahadi, M.Si, selaku Dosen Penguji III yang telah 

memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan 

yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama penulis 

menempuh pendidikan. 

9. Seluruh Pegawai Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang 

tiada pernah letih mendoakan, memotivasi, dan memberikan dukungan serta 

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

11. Seluruh  Team UPT-TIK Unimed yang memberikan motivasi baik moril 

maupun materiil. 

12. Buat kekasih tersayang Kiki Fazrina, S.Pd., Gr. yang selalu memotivasi. 

13. Buat teman-teman seperjuangan stambuk 2015 yang saling memotivasi. 

14. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 
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Pada akhirnya, penulis sangat mengharapkan semoga tesis penelitian ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Medan,      Oktober 2020 

 

 

Zuhari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


