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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, 

atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Analisis Shift-Share 

Pertumbuhan, Pergeseran Serta Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Kota Medan” ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister 

Sains (M.Si) dalam bidang ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. 

Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. H. Ibnu Hadjar, 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. H. Dede Ruslan, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan 

sekaligus sebagai Narasumber (Penguji) penulis yang telah memberikan saran, ijin, 

kesempatan serta dorongan yang tidak ternilai harganya kepada diri penulis. 

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

sekaligus sebagai Narasumber (Penguji) yang telah banyak memberikan masukan, arahan 

hingga lebih sempurnanya Tesis ini. 

5. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf Harahap, Msi selaku Dosen Pembimbing I dalam 

penyusunan Tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam proses 

pembimbingan kepada penulis hingga Tesis ini terwujud. 
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6. Bapak Dr. M. Fitri Rahmadana, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh 

kesabarannya membimbing penulis, memberikan masukan-masukan, serta arahan-arahan 

hingga terselesainya Tesis ini. 

7. Bapak Dr. Rahmanta, M.Si selaku Narasumber (Penguji) terima kasih atas dukungan dan 

doanya sehingga tesis ini dapat selesai. 

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Ekonomi lainnya yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan yang telah berlalu. 

9. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Eddy Yanto Sinaga dan Ibunda Yenny 

Mardiany Lingga yang terus memberikan semangat, motivasi dan nasihat dengan penuh 

kasih sayang dan ketulusan mendoakan kepada penulis agar selalu diberi kekuatan lahir 

dan batin hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan ini. Semoga Allah SWT memberikan umur yang berkah dunia dan akhirat 

kepada kedua orang tua penulis. 

10. Kepada Abangda Ronny Azmard Sinaga, S.Kom dan Adinda Ary Septian Sinaga, S.Kom 

tersayang yang telah memberikan bantuan dan doa tulusnya sehingga penulis dapat 

memberikan yang terbaik bagi mereka.  

11. Kepada Rekan Seperjuangan Program Studi IE A dan khusus nya untuk Program Studi 

IE B seangkatan 2012 yang tidak tersebutkan namanya satu persatu yang telah 

memberikan motivasi dan saran serta telah menjaga persahabatan dan kekompakkan 

yang masih terjalin hingga selamanya sampai saat ini. 

12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. 

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis 

menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut 

agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
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agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan 

penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. 

Mohon ma’af dengan segala kekurangan dan harapan penulis semoga bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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