
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas karunia 

dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini dengan judul 

pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar 

Magister Sainsdalam Program Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari dalam penyelesaian proposal ini banyak mendapat 

dorongan dan bantuan baik dari segi structural isi dan konseptual maupun dalam 

bantuan moril yang tak terhingga.Oleh karena ini penulis menghanturkan ribuan 

ucapan terima kasih kepada beberapa pihak antara lain, kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

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

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. sebagai Ketua Program Prodi Studi Ilmu 

Ekonomi. 

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan proposal ini. 

5. Bapak Dr. Rahmanta, M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan proposal ini. 



6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah 

banyak memberikan motivasi dan pengetahuan selama menempuh 

pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

7. Yang tersayang Ibunda Asni, Ayah dan Ibu Mertua Suwandi dan Surtinem 

yang selalu memberikan dukungannya dan doa sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan ini. 

8. Teristimewa untuk suami tercinta Suhendra, maaf kalau selama ini tidak 

bisa menemanimu untuk hidup bersama dan anakku tersayang Deandra 

Elysia Safa yang selalu setia memberikan senyuman dan tawa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. 

9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013 kelas B1 Program Studi Ilmu 

Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, yang telah 

menjalin keakraban bersama, sukaduka, dukungan, informasi dan semangat 

bersama selama menjalankan perkuliahan. 

Penulis juga menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal 

mungkin dalam penulisan tesis ini namun masih jauh dari sempurna, sangat 

mengharapkan kritik dansaran yang membangun dalam penulisan tesis ini. . 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tesis 

ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, pemerintah dan masyarakat. Amin 
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