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bahasa serta kesesuaian format dalam laporan ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini 
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penelitian serta pengambilan data di perusahaan yang peneliti gunakan 

sebagai objek penelitian.  

7. Bapak Yosep Iwan Trisula, S.S, selaku Human Resources & General Affair 

Department Head PT. Daya Adicipta Wisesa yang telah membantu Penulis 

terkait informasi mengenai data perusahaan serta pengambilan data untuk 

kebutuhan penelitian hingga penyusunan Tesis ini selesai.  

8. Ibu Mariani Angelia Oley serta Ibu Theresia Stevi Tedjadinata selaku 

Supervisor PT. Daya Adicipta Wisesa yang telah membantu memberikan 

bantuan untuk pengambilan data bagi kebutuhan penelitian hingga 
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tuntunan, serta motivasi selama menjalani pendidikan S-2 dan penulisan 

Tesis ini. 
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Suhartini serta adik saya Danny Erlangga Supriyadi, S.T atas nasehat, 



bimbingan dan motivasi yang telah di berikan selama ini serta dukungan 

tiada henti berupa moril maupun materil yang di berikan kepada Penulis. 
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rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, kebersamaan, kekompakan, motivasi, bantuan, saran 

dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.  

12. Tak lupa kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, 

yang telah meringankan beban Penulis dan membantu penyelesaian laporan 

ini sejak konsep awal sampai wujud akhir sebagaimana kini tersajikan. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
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