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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada 

Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat rahmat dan anugrah-Nya penulis dapat 

menyusun tesis yang berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI SABOGA FOOD BANDUNG” ini dapat 

diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

pendidikan pada Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha 

Bandung. 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan 

tesis ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat 

kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini. 

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah 

kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Maranatha Bandung 

2. DR. Yusuf Osman Raihin, M.M selaku Ketua Program Magister Manajemen 

Universitas Maranatha Bandung dan penguji yang telah mengatur semua hal 

dalam proses pembelajaran. 

3. Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU selaku Dosen Pembimbing yang 

telah membimbing penulis dalam menyusun tesis ini hingga selesai. 

4. Dr. Drs. Adang Widjana, M.M, selaku penguji dan dosen Universitas 

Maranatha. 
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5. Segenap dosen pengajar Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Maranatha. Terima kasih karena telah memberi ilmu, pendidikan, dan 

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku 

kuliah. 

6. Kedua orang tua, Papah Rudy Sutanto dan Mama Sutjiati Lucy, yang 

senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis. 

7. Kepada istriku dan putriku yang senantiasa mendukung dan memberi motivasi 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

8. Kepada sahabat-sahabatku. Terima kasih atas dorongan semangat dan 

kebersamaan yang tidak terlupakan.  

9. Seluruh teman-teman magister manajemen Maranatha angkatan XL 

manajemen. Terima kasih atas dukungan moral dari kalian semua. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki dan 

dikarenakan hal tersebut maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca.  

 Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah 

ilmu pengetahuan pembaca dalam bidang ilmu manajemen. 

                 Bandung,  Agustus 2018 

                 

          Alexander Sutanto 

               ( 1653042) 
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