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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Yang Utama Dari Segalanya..... 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-
Mu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu yang 
bermanfaat. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis 
ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah kepada nabi Besar 
Muhammad SAW. 

Saya persembahkan tesis ini kepada orang yang sangat saya sayangi: 

Ibunda dan Ayahanda Tercinta 

Sebagai tanda bakti dan hormat saya yang tiada terhingga ku persembahkan 
karya ini untuk alm. Ibu, alm. Ayah dan alm. Ayah mertua yang sudah tiada 
dan tidak sempat menyaksikan secara langsung kebahagiaan anaknya saat 
berbahagia saat ini, doa yang setinggi-tingginya penulis panjatkan semoga 
mereka selalu diberikan kebahagiaan. Untuk Ibu dan Ibu mertua, yang terus 
memberikan doa dan dorongan sehingga karya ini bisa terselesaikan, semoga 
kalian selalu diberikan kesehatan. 

Istri Tercinta 

Sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang, saya persembahkan hasil karya yang 
sederhana ini untukmu. Terima kasih atas kesabaran, perhatian dan doanya 
selama suamimu menjalani perkuliahan sampai dengan selesainya hasil karya ini, 
semoga kebahagiaan akan selalu terus diberikan untuk keluarga kita. 

Kedua Malaikat Kecilku 

Merupakan kebahagian yang tiada terhingga memiliki kalian berdua di dunia 
ini, Queenita Zafira Althafunnisa dan Qeyshar Zhafran Althafurrizal. Tawa 
kalian, manja kalian dan senyuman kalian adalah aura sumber energi untuk 
ayah dalam melakukan yang terbaik bagi masa depan kalian berdua.  
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada khadirat Allah SWT, 

karena hanya atas karunia-Nya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan 

penelitian yang berjudul “Strategy Entrepreneurship Pada Budidaya Ikan Lele 

Organik Sangkuriang Purwakarta”. Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu 

syarat menuntaskan kuliah dan mendapat gelar Magister Managemen di 

Universitas Kristen Maranataha. 

Tesis ini diperuntukkan bagi praktisi untuk memberikan penjelasan 

tentang penerapan dan langkah-langkah pada strategy entrepreneurship di 

peternakan budidaya ikan lele organik. Tesis ini membahas tentang Strategy 

Entreprenship pada dimensi innovation, networking dan organizational learning. 

Selesainya penelitian tesis ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun tidak 

langsung membantu dalam penyelesaian tesis ini. Pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

bisa menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Dr. Yusuf Osman Raihin, M.M. selaku Ketua Program Study Magister 

Managemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, beserta para 

dosen yang telah mengajar dan membimbing selama penulis menempuh studi 

S2 di Jurusan Magister Managemen Universitas Kristen Maranatha. 
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3. Bapak Dr. Iyus Wiadi M.P.A. selaku pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya yang sangat berharga dalam memberikan bimbingan, pengarahan, 

saran dan masukan yang sangat berguna bagi penulis sehingga tesis ini dapat 

selesai dengan baik. 

4. Bapak Dr. Gima Sugiama, S.E., M.P. dan Ibu Dr. Anny Nurbasari, S.E., M.P. 

selaku penguji yang telah memberikan masukan serta saran sehingga terus 

memperkuat penelitian ini.  

5. Bapak Patria selaku pemilik peternakan dan Pak Heru selaku karyawan di 

peternakan ikan lele Sangkuriang Purwakarta yang sudah memberikan waktu 

dan membantu penulis sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. 

6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat Magister 

Manajemen Maranatha angkatan 36 khususnya The Fancy; Ryan Christanto, 

Reza Munawar, Mario Sespadari, Wanda Laksniyunita, Riztrya Novedliani 

dan Gladys Bianca yang telah banyak membantu dan berjuang bersama-sama 

dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk 

itu diharapkan adanya saran dan kritik serta masukan yang membangun dari 

semua pihak untuk memperbaiki kekurangan dalam tesis ini. Akhir kata penulis 

berharap semoga tesis ini dapat bermaanfaat bagi para pembaca. 

Bandung, 19 Januari 2017 

 

Muhammad Meki Munawar  


