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4. Bapak Dr. Drs Yusuf Osman Raihin, M.M selaku ketua program Magister 

Manajemen Universitas Kristen Maranatha dan selaku dosen penguji yang 

telah memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis dalam 

penyusunan tesis ini. 
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memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis dalam penyusunan 

tesis ini. 
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telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan pembuatan tesis ini. 

9. Ibu Loisa Tresia (Ibu Loy) selaku Branch Manager PT. Agrodana Futures 

cabang Bandung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian di PT. Agrodana Futures. 
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atas kekompakan selama ini. Saya bahagia bisa menjadi salah satu bagian 

dari angkatan ini. 

11. Sahabat terkasih Hayati, Nicky yang selalu mau menemani, memberikan 

semangat dan waktu bersama penulis selama mengerjakan tesis ini.  
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untuk segera menyelesaikan tesis ini. 
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segera menyelesaikan tesis ini. 
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