
ANALISIS KAPABILITAS INOVASI PADA PABRIK TAHU  

SUTRA M. JAMALUDIN DI KOTA BANDUNG 

 

 

 

 

TESIS 

Diajukan sebagai persyaratan akademik 

untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 

 

Oleh: 

Ridandi Bintang Pamungkas 

1553062 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

TERAKREDITASI BAN-PT 

SK No.069/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2014 

BANDUNG 

2017 
 



 

vi 
 

 

KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala bimbingan, karunia, dan 

petunjuk-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS 

KAPABILITAS INOVASI PADA PABRIK TAHU SUTRA M. JAMALUDIN 

DI KOTA BANDUNG” dengan baik. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah 

satu persyaratan guna menyelesaikan studi di Jurusan Magister Manajemen, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

 Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada 

berbagai pihak yang telah membantu peneliti selama ini, khususnya:  

1. Allah SWT, karena rahmat dan karunianya, peneliti mendapat kesempatan 

untuk menimba ilmu hingga di perguruan tinggi dan dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan baik. 

2. Bapak Dr. Iyus Wiadi, M.P.A. Selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, dalam memberikan bimbingan 

dan mengarahkan peneliti dengan begitu sabar selama proses pengerjaan 

tugas akhir ini.  

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

S.E., M.P. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan 

masukan selama penyusunan tesis. 

4. Bapak Dr. Yusuf Osman Raihin, M.M.., selaku Ketua Program Studi 

Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha.  

5. Keluarga, terutama kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan 

dukungan yang besar secara moril dan material kepada penulis hingga 

penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.  

6. Segenap dosen dan staff pengajar di Program Studi Magister Manajemen, 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung.  

7. Informan dan responden penelitian dari Pabrik Tahu Sutra M. Jamaludin 

(Pak Jamal dan Pak Ace) yang telah berkenan untuk menjadi informan 

penelitian ini, atas perhatian yang telah diberikan, peneliti ucapkan terima 

kasih 

8. Serta teman-teman MM 38 yang telah membantu memberikan semangat 

dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan 

tugas akhir ini dan penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca. Semoga penyajian tesis ini bisa memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak. Amin.  
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Bandung, 14 Oktober 2017  
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