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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

"Analisis Social Entrepreneurship dengan Konsep 4C’S pada Rumah Sakit Amira 

Purwakarta" dengan baik.  

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

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

Manajemen Universitas Kristen Maranatha 

2 Bapak Dr. Iyus Wiadi, S.E., M.P.A., selaku dosen pembimbing atas kesediaan 

dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan ilmu pada penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini.  

3 Bapak Dr. A. Gima Sugiama, S.E., M.P., selaku dosen penguji dan dosen 

Universitas Kristen Maranatha yang berkenan meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan, masukan dan bantuan kepada penulis dalam 

penyusunan tesis ini.  
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4 Ibu Dr. Anny Nurbasari, S.E., M.P., selaku dosen penguji dan Dosen 

Universitas Kristen Maranatha yang berkenan meluangkan waktu untuk 

memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

5 Para dosen dan karyawan Universitas Kristen Maranatha yang banyak 

membantu dalam proses perkuliahan, 

6 Seluruh keluarga besar, terutama suami tercinta dr. Wildan Firdaus yang telah 

memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini 

hingga selesai tepat pada waktunya.    

7 Seluruh rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik bantuan moril maupun 

materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini pada 

waktunya.  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tesis ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi 

semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.  
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