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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. 

Adapun judul dari tesis ini adalah “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai”. Tesis ini disusun untuk 

memenuhi sebagian persyaratan yang ditentukan untuk menyelesaikan Strata Dua 

(S-2) pada Program Magister Ilmu Ekonomi. 

 Dalam penulisan tesis ini, penulis juga banyak menerima bantuan moril 

maupun material. Penulis juga menyadari banyak hambatan dan kesulitan yang 

dialami dalam penyusunan tesis ini. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak 

lain akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Dengan kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd selaku Direktur Sekolah 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

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

yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga tesis ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Sekaligus sebagai dosen penguji yang telah 

memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi perbaikan tesis ini. 

4. Bapak Dr. Eko W. Nugrahadi, M.Si selaku sekretaris prodi yang telah banyak 

membantu dalam kelancaran penyusunan tesis ini. Sekaligus dosen penguji 

yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini. 

5. Bapak Drs. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak 

mengarahkan, membimbing dan mengoreksi penulis dalam penulisan tesis ini. 

6. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak 

mengarahkan, membimbing dan mengoreksi penulis dalam penulisan tesis ini. 

7. Bapak Dr. Zahari Zein, M.Sc, selaku dosen penguji yang telah banyak 

memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi perbaikan tesis ini. 

8. Pengelola beserta staff dan dosen program Magister Ilmu Ekonomi yang telah 

memberikan tambahan pengetahuan selama mengikuti pendidikan. 
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9. Teristimewa rasa terimakasih serta penghargaan kepada keluarga saya yang 

telah mendukung dengan kasih sayang mereka selama ini, terutama kepada 

Buya dan Umi saya tersayang Drs. H. M. Yahya Zakaria dan Fathimah Laila, 

SH. Juga kepada adik-adik saya tercinta Habiburrahman, Muhammad Kholis, 

dan Aisyaturridho yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

10. Juga kepada kekasihku Jaka Syahputra yang selalu memberikan dorongan, 

pengertian dan pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

11. Taman-teman penulis satu kelas di program S-2 Ilmu Ekonomi yang telah 

banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini. 

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas. 

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat 

kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua 

pihak ataupun pembaca yang sifatnya membangun guna tercapainya  penelitian 

yang lebih baik lagi dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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